#12256 ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน ทุง
ลาเวนเดอรฟารมโทมิตะ นั่งกระเชาชมวิวฮาโกดาเต บิน TG

ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ อุทยานแหงชาติโอนุมะ ปอมโกเรียวคาคุ นั่ง
กระเชาชมวิวกลางคืนภูเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเชาฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง ยานเมือง
เกาโมโตมาชิ ศาลเจาฮอกไกโด สวนชิคิไซโนะโอกะ บอนํ้าสีฟา คลองโอตารุ คิตตี้
คาเฟ ถนนทานุกิโคจิ

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3
4

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ



ทา อากาศยานชิโตเสะ - วนอุทยานแหงชาติโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ - หอคอยโกเรียวคาคุ กระเชา ไฟฟ า ฮาโกดาเตะ

ตลาดเชา ฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ยา นโมโตมาจิ - ซัปโปโร - ศาลเจา ฮอกไกโด ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอา ทเล็ตฮอกไกโด

ฟูราโน - โทมิตะฟารม - ทุงดอกลาเวนเดอร - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เนินเขาซีเรบุ (เซรุบุโนะ
โอะกะ) - บอนํ ้า สีฟา เมืองบิเอะ - อาซาฮิคาวา - อิออน มอลล อาซาฮิคาวา















โรงแรม



-



Smile
Hakodate
Hotel หรือ
เทียบเทา



Smile
Sapporo
Premium
Hotel หรือ
เทียบเทา



Crescent
Asahikawa
Hotel หรือ
เทียบเทา

5

โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ - คิตตี้ คาเฟ - รา น
สินคา มือสองในญี่ปุน - ตึกรัฐบาลเกา เกาะฮอกไกโด - หอนาฬิ กาซัปโปโร - ทานูกิโคจิ บุฟเฟตขาปูยักษ







Smile
Sapporo
Premium
Hotel หรือ
เทียบเทา

6

ทา อากาศยานชิโตเสะ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 พ.ค. 65 - 4 มิ.ย. 65

฿38,888

฿38,888

฿38,888

฿8,900

6 มิ.ย. 65 - 11 มิ.ย. 65

฿38,888

฿38,888

฿38,888

฿8,900

13 มิ.ย. 65 - 18 มิ.ย. 65

฿38,888

฿38,888

฿38,888

฿8,900

20 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65

฿38,888

฿38,888

฿38,888

฿8,900

27 มิ.ย. 65 - 2 ก.ค. 65

฿38,888

฿38,888

฿38,888

฿8,900

2 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65

฿38,888

฿38,888

฿38,888

฿8,900

16 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65

฿38,888

฿38,888

฿38,888

฿8,900

29 ส.ค. 65 - 3 ก.ย. 65

฿38,888

฿38,888

฿38,888

฿8,900

5 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65

฿38,888

฿38,888

฿38,888

฿8,900

12 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65

฿38,888

฿38,888

฿38,888

฿8,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
20.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เคาน เตอร D สายการบินไทย มีเจาหน าที่ของบริษัทคอย
ตอนรับทาน
23.45 น. ออกเดินทางสส
ู นามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 (บริการ
อาหารรอน พรอมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ - วนอุทยานแหงชาติโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ หอคอยโกเรียวคะคุ - กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ
เชา
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว
จากนั ้นเดินทางสู อุทยานแหงชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) เป็ นสถานที่ที่มีทัศนี ยภาพที่งดงามของเกาะ
ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ระหวางทะเลสาบ โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นั กทองเที่ยวสามารถเดินสํารวจพื้นที่ได
ทั้งหมด ซึ่งจะมีเสนทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแกงตางๆที่เชื่อมตอดวยสะพานเล็กๆ ใชเวลาประมาณ 15-60 นาที หรืออาจ
จะเชาจักรยาน (มีคาใชจายเพิ่มเติม 500 เยน/ชั่วโมง 1,000 เยน/วัน) สําหรับปั่ นไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็ นเมืองที่ใหญเป็ นอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด
ทานสู ป อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ งวา ป อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณนั ้นเป็ นพื้นที่ขนาดใหญ
รูปดาวเนื่ องจากตองการเพิ่มพื้นที่ในการวางปื นใหญนั่นเอง ซึ่งจะมองเห็นไดจากมุมสูง ป อมสรางตามสไตลต ะวันตก (สะพาน
ขามเขาไปในพื้นที่รูปดาวเปิ ด 9:00-19:00 ไมรวมคาขึ้นหอคอยมีคาใชจายเพิ่มทานละ 840 เยน)
่

คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
หลังอาหารนํ าทานนั่ ง กระเชาชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate Night View ในวันที่ทองฟ าโปรงทั้ง
กลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ที่งดงาม
ที่พัก Smile Hakodate Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานชิโตเสะ
ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซึ่งจัดวาเป็ นทาอากาศยานที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในฮอกไกโด และเป็ นทาอากาศยานที่มีคนใชบริการมากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน

วนอุทยานแหงชาติโอนุมะ
วนอุทยานแหงนี้ ต ั้งอยูหางจาก Hakodate ไปทางทิศเหนื อเพียง 20 กิโลเมตร เป็ นสถาน
ที่ที่มีทัศนี ยภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ที่ต ั้งตระหงานอยู
พื้นที่ที่นาสนใจที่สุดของอุทยานแหงนี้ คือระหวางทะเลสาบโอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ
นั กทองเที่ยวสามารถเดินสํารวจพื้นที่ไดทั้งหมด ซึ่งจะมีเสนทางการเดินคาบสมุทรและ
เกาะแกงตางๆที่เชื่อมตอดวยสะพานเล็กๆ ใชเวลาประมาณ 15-60 นาที



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮาโกดาเตะ
เป็ นเมืองทางใตสุดของเกาะฮอกไกโด ซึ่งขึ้นชื่อเพราะป อมปราการ/สวนรูปทรงดาว และ
เป็ นเมืองที่เปิ ดทาเรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับชาวตางชาติเป็ นเมืองแรกในยุคเปิ ดประเทศของ
ญี่ปุน

หอคอยโกเรียวคาคุ
หอคอยโกเรียวคาคุ เป็ นหอคอยเกาที่สรางขึ้นตั้งแตปี 1964 ในโอกาสฉลองปราสาทโกะ
เรียวคะคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ตอมาไดมีการพัฒนากลายเป็ นหอคอย
ที่ทันสมัยและเปิ ดบริการครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน ปี 2006 ปั จจุบันหอคอยมีความสูง
107 เมตร จากดานบนนั กทองเที่ยวจะไดเห็นป อมรูปดาวเบื้องลาง และวิวของเมืองฮาโก
ดาเตะไดรอบทิศทาง



คํ่า

กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ
นั่ งกระเชาขึ้นไปยังเขาฮาโกดาเตะ หนึ่ งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุน โดยจุดชมวิวบน
ยอดเขาฮาโกดาเตะนี้ ในฤดูหนาวจะ ขึ้นไปไดแตรถกระเชาเทานั ้นสวนในฤดูอ่ น
ื อาจเรียก
แท็กซี่หรือนั่ งรถบัสขึ้นไปไดดวย แตรถกระเชาก็ยังคงเป็ นทางเลือกที่เร็วและสะดวกที่สุด
อยูดี

 Smile Hakodate Hotel หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ยานโมโตมาจิ ซัปโปโร - ศาลเจาฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาทเล็ต
ฮอกไกโด
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสู ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นที่ประมาณ 4 ชวงตึก เปิ ดเปิ ดเป็ นประจําทุกวัน
ตั้งแตต อนเชาตีหาถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจําหน ายอาหารทะเลสด พรอมทั้งผลไมต างๆ บริเวณใกลเคียงมีรานอาหารหลายราน
เมนูที่นิยมที่สุดคือ Uni-Ikura Domburi (ขาวเสิรฟพรอมหอยเมนทะเลและไขปลาแซลมอน)
จากนั ้นอิสระใหทานเดินเลน ณ โกดังอิฐแดงริมนํ้ า (Red Brick Warehouses) ไดปรับปรุงมาจากคลังสินคาอิฐสีแดงที่
เคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยูริมแมนํ้าของอาวฮาโกดาเตะ ศูนยรวมแหลงชอปปิ้ ง รานอาหาร และสถานบันเทิงที่ให
บรรยากาศเกาๆ
นํ าทานสู ทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ยานเมืองเกาโมโตมาชิ (Motomachi District) เป็ นทาเรือแรกที่เปิ ดใหมีการคา
ระหวางประเทศ ปั จจุบันยังคงมีอาคารสไตลต างประเทศคงเหลืออยู สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของเมืองนี้ ไดเป็ นอยางดี
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) นํ าทานชม ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือ เดิมชื่อ ศาลเจา
ซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อใหสมกับความยิ่งใหญของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจาชินโตนี้ คอยปกปั กษรักษา
อิสระชอปปิ้ ง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผา นํ้ าหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย
จากนั ้นสู มิต ชุยเอาทเลท (Mitsui Outlet) เป็ นแหลงชอปปิ้ งที่มีพื้นที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด มีสินคาแบรนด
ตางๆ และมีรานอาหารใหเลือกมากมาย
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ มิต ซุยเอาเลท
ที่พัก Smile Sapporo Premium Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดเชาฮาโกดาเตะ
เป็ นตลาดเชาหลังสถานี รถไฟที่มีผัก ผลไม และอาหารสดๆ สงตรงมาจากฟารมของ มาให
เราเลือกซื้อกันอยางเพลิดเพลิน ในราคาซื้องายขายคลองแบบชาวบาน รอตอนรับพวกเรา
อยางอารมณดี ตามสไตลของชาวฮาโกดาเตะ ที่เป็ นคนเรียบงาย น ารัก และอัธยาศัยดี
นอกจากนี้ ต รงบริเวณ Food court ที่มีอาหารทําสดๆ ใหไดเลือกทานกันอีกดวย

โกดังอิฐแดงคาเนโมริ
เป็ นโรงเก็บของเกาที่ถ ูกสรางขึ้นมาใหม หลังจากเหตุการณไฟไหมครั้งใหญเมื่อปี 1907
ที่นี่มีความโดดเดนใหความรูสึกโรแมนติคดวยเรือแบบอยางยุโรปที่เรียงรายรอบอาว และ
โรงเก็บของแหงนี้ ไดถ ูกดัดแปลงใหกลายมาเป็ นรานคา รานช็อคโกแล็ต รานขายของที่
ระลึกน ารักมากมาย

ยานโมโตมาจิ
เป็ นยานที่อยูบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ ตั้งแตสถานี รถราง Jujigai ถึง Suehiro-Cho
บริเวณนี้ เป็ นเนิ นลาดเอียงขึ้นไปตามเชิงเขา เมื่อมองลงมาจากถนนที่ต ัดขึ้นสูดานบน จะ
ทําใหเห็นวิวทิวทัศน ของทาเรือ ในอดีต แถบนี้ เป็ นที่อยูอาศัยของพอคาตางชาติที่เขามา
ทําการคาขายกับญี่ปุน จึงเกิดชมชุนตางชาติขึ้นมา สิ่งกอสรางบริเวณนี้ จึงมีทั้งโบสถ วัด
สถานกงสุลเการวมทั้งอาคารรานคาบานเรือนที่กอสรางในแบบสถาปั ต ยกรรมแบบยุโรป



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ซัปโปโร
เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็ นอันดับ 5 ของญี่ปุน แมในเมืองซัปโปโรจะไมมี
สถานที่ทองเที่ยวมากมายนั กแตในฤดูหนาวที่นี่จะมีการจัดเทศกาลนํ้ าแข็งที่ใหญที่สุดใน
ญี่ปุนโดยทุกๆปี จะมีนักแกะสลักนํ้ าแข็งฝี มือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝี ไมลายมือใหได
เห็นกัน

ศาลเจาฮอกไกโด
ศาลเจาฮอกไกโด เป็ นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถ ึง 140 ปี เชื่อกันวาเป็ นที่
สถิต ยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดนนี้ จึงมีผูศรัทธาไป
มนั สการมากตลอดปี จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะ
แกการชมดอกซากุระบาน

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

มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด
เป็ นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด ภายในหางมีรานคา
แบรนดต างๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ที่นั่ง
และรานจําหน ายสินคาพื้นเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 4

 Smile Sapporo Premium Hotel หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ มิต ซุยเอาเลท

ฟูราโน - โทมิตะฟารม - ทุงดอกลาเวนเดอร - สวนชิคิไซโนะโอกะ
- เนินเขาซีเรบุ (เซรุบุโนะโอะกะ) - บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ - อาซาฮิคา
วา - อิออน มอลล อาซาฮิคาวา


กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองฟูราโน (Furano)
นํ าทานเขาชม ฟารมโทมิต ะ (Farm Tomita) เป็ นจุดชมดอกลาเวนเดอรที่ดีที่สุด มีวิวทิวทัศที่สวยงามจากฉากหลังเป็ นภูเขา
โทกะชิ ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ รานคาจําหน ายผลิต ภัณฑจากลาเวนเดอรอีกดวย ฟารมโทมิต ะยังมีการพัฒนาดอกไม
อีกหลากสายพันธุใหผลิดอกออกใบและสีสันที่สวยสดงดงาม ดังจะเห็นไดจากทุงดอกไม 7 สี หรือ ทุงอิโรโดริ (Irodori Field) ที่
มีทั้งสีมวง สีขาว สีแดง สีสม สีชมพู ฯลฯ งดงามดั่งสายรุงเลยทีเดียว
จากนั ้นเดินทางสู สวนชิคิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมสุดสวยแหงเมืองบิเอะ ที่สวนแหงนี้ มีช่ อ
ื เรียกอีก
อยางวา เนิ นสี่ฤดู เนื่ องจากมีดอกไมหลากหลายสายพันธุจัดเรียงสลับสีกันอยางสวยงาม และดูไดต ลอดทุกฤดูกาลนั่ นเอง สวน
ดอกไม อิสระใหทานชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไมนานาพรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแหงนี้ ทานสามารถเลือก
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆ เชน การนั่ งรถ Norokko (รถลากที่ถ ูกลากโดยรถแทร็คเตอร) นั่ งรถกอลฟสําหรับ 4 ทาน หรือ
จะเลือกเลนรถ ATV ก็ได (ราคาเครื่องเลนไมรวมอยูในราคาทัวรมีคาใชจายเพิ่มเติมประมาณ500-2,000เยน)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู เนิ นเขาเซรุบุโนะโอะกะ (Zerubu no Oka) ซึ่งเต็มไปดวยดอกไมสีสันสดใสไมวาจะเป็ นดอกซัลเวีย ดอกพิทูเนี ย
หรือดอกแมรรี่โกลด ทําใหมีช่ อ
ื เรียกวา งานผาลายดอกไม อิสระใหทานชมความสวยงามตามอัธยาศัย หรือสามารถเสียคาบริการ
เพิ่มเพื่อใชบริการรถชมวิวได (มีคาใชจายเพิ่มเติม ไมรวมคาทัวร)
เดินทางสู สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ บอนํ้ าสีฟา (Blue Pond) ไฮไลท!!! ชมนํ้ าสีฟาที่สดใสเกินกวาบอนํ้ าตามธรรมชาติ
ทั่วไป และตอไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของนํ้ าในบอ
นํ าทานเดินทางสู เมืองอาซาฮิคาวา (Asahikawa) เป็ นเมืองใหญอันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด
จากนั ้นนํ าทานชอปปิ้ ง ณ อิออน มอลล (Aeon Mall) หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกาวา อิสระใหทานไดเลือกซื้อ
ของฝาก ของที่ระลึกกัน
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล
ที่พัก Crescent Asahikawa Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฟูราโน
เป็ นเมืองที่มีภูมิทัศน แบบชนบทที่งดงาม ซึ่งในเดือนกรกฎาคมจะเป็ นชวงเวลาที่ดีที่สุดใน
การชมทุงดอกลาเวนเดอร และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงนี้ จะเปลี่ยนเป็ นที่นิยมสําหรับ
เลนสกีเนื่ องจากเป็ นอีกเมืองที่มีหิมะลงพอสมควร

โทมิตะฟารม
เป็ นฟารมทุงลาเวนเดอรที่มีวิวทิวทัศน ที่สวยงามจากฉากหลังเป็ นภูเขาโทกะชิ ซึ่งเปิ ดให
เขาชมฟรีอยางอิสระ ใกลๆ กับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ รานคาจําหน ายผลิต ภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

ทุงดอกลาเวนเดอร
ทุงดอกลาเวนเดอร (Lavenders) บานสะพรั่งเหมือนพรมสีมวงในฤดูรอนที่ดึงดูดใหนัก
ทองเที่ยวมากมาย มาเที่ยวชมและถายรูปเป็ นที่ระลึกอยางเต็มอิ่ม สามารถชมความงาม
และสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรในทุงสีมวง ซึ่งโดยปกติทุงดอกลาเวนเดอร
จะเริ่มบานในชวงเดือนมิถ ุนายน-กรกฎาคมของทุกปี (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

สวนชิคิไซโนะโอกะ
เป็ นสวนดอกไม 4 ฤดู ที่มีดอกไมหลากหลายชนิ ดรวมถึงดอกลาเวนเดอร และมีหุนฟาง
ขนาดใหญช่ อ
ื โรลคุงและโรลจังเป็ นสัญลักษณของสวน ) สวนดอกไมสุดสวยแหงเมืองบิเอ
ที่สวนแหงนี้ มีช่ อ
ื เรียกอีกอยางวาเนิ นสี่ฤดู เนื่ องจากมีดอกไมหลากหลายสายพันธุจัดเรียง
สลับสีกันอยางสวยงาม และดูไดต ลอดทุกฤดูกาลนั่ นเอง สวนดอกไม ขนาดใหญมีพื้นที่ 7
เฮคเตอร ในชวงฤดูรอนเต็มไปดวยดอกไมที่บานสะพรั่ง ใหทานไดเพลินเพลินกับการชม
และเก็บภาพความสวยงามของดอกไมนานาพรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแหงนี้ ทาน
สามารถเลือกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆ เชน การนั่ งรถ NOROKKO (รถลากที่ถ ูก
ลากโดยรถแทร็คเตอร) นั่ งรถกอลฟสําหรับ 4 ทาน หรือจะเลือกเลนรถ ATV ก็ได



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เนินเขาซีเรบุ (เซรุบุโนะโอะกะ)
เป็ นเนิ นเขาที่เต็มไปดวยดอกไม อิสระใหทาน ไดเพลิดเพลินเดินชมความงามของทุง
ดอกไมและถายรูปตามอัธยาศัย กับวิวเนิ นเขากวางใหญที่มีดอกไมนานาพันธุนับ 10
ชนิ ดปลูกเรียงรายสลับสีกันเป็ นแนวยาว ใหทานไดเดินลัดเลาะตามทุงถายรูป และชม
ความงามของแหงสีสันของดอกไมที่ไกลสุดลูกตา

บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีช่ อ
ื เสียงไดไมนานของฮอกไกโด ตั้งอยูใจกลาง
เมืองบิเอะ มีนํ้าสีฟาที่สดใสเกินกวาบอนํ้ าตามธรรมชาติทั่วไป และตอไมสูงจํานวนมากที่
สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของนํ้ าในบอ

อาซาฮิคาวา
เมืองอาซาฮิคาวามีขนาดใหญเป็ นอันดับสองรองจากซัปโปโร ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นหลังคาของ
ฮอกไกโดและเป็ นเมืองที่หนาวที่สุดแหงหนึ่ งของญีปุน สถานที่ทองเที่ยวในเมืองสวน
ใหญจึงมักเกี่ยวของกับเรื่องราวความหนาวเย็นและฤดูหนาวของญี่ปุน

อิออน มอลล อาซาฮิคาวา
เป็ นหางอิออนหน าสถานี อาซาฮิคาวา มีความสะดวกสบาย หาของกินงาย มีรานคา,
Supermarket, Food court และโรงภาพยนตอยูภายใน ที่นี่มีสินคามากมายใหเลือก
ชอปปิ้ ง และ ซุปเปอรมารเก็ต ขนาดใหญ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5



กิจกรรม

 Crescent Asahikawa Hotel หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล

โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงงาน
เครื่องแกวคิไทจิ - คิตตี้ คาเฟ - รานสินคามือสองในญี่ปุน ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ทานูกิโคจิ บุฟเฟตปูยักษ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็ นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร
คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ ถือเป็ นสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุง
เป็ นรานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแหงนี้
นํ าทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี (Music box Museum) พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็ น!!!ไฮไลท หนึ่ งในรานคา
ที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม
ชม โรงเป าแกวคิต าอิจิ (Kitaichi Glass) ตั้งอยูในเมืองโอตารุ เมืองที่มีช่ อ
ื เสียงทางดานการเป าแกวมายาวนาน นอกจากนี้
ยังมีสอนวิธีการเป าแกวใหกับนั กทองเที่ยวดวย
เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิต ตี้ (Hello Kitty Café) เพลิดเพลินกับบรรยากาศน ารักๆ ของตัวการต ูนแมวชื่อดัง คิต ตี้ ให
ทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย
นํ าทานชอปปิ้ ง ณ รานสินคามือสอง (Monococo) ภายในรานจะมีจําหน ายสินคาสภาพดี
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร พิเศษเมนู ชาบู บุฟเฟต+ ขาปู
นํ าทานสู ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เป็ นอาคารสีแดงอิฐ นั บเป็ นอาคาร
ขนาดใหญแหงหนึ่ งในไมกี่อาคารของญี่ปุนในสมัยนั ้น ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหน ามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉก และสวนหยอมที่รมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย ปั จจุบันเปิ ดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ และ
หอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ
ผานชม หอนาฬิกาโบราณ (Sapporo Clock Tower) ตัวอาคารและหอนาฬิกาสรางขึ้นจากไม ออกแบบและบริจาคใหโดย
รัฐบาลสหรัฐ
จากนั ้นอิสระชอปปิ้ ง ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็ นยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก
ภายในนอกจากจากจะเป็ นแหลงรวมรานคาตางๆ นอกจากนั ้นที่นี่ยังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ
ที่พัก SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเทา
 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



เชา

โอตารุ
เป็ นเมืองทาเล็กๆ ที่อยูต ิดชายฝั่ งทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ที่นี่เป็ นแหลงวัต ถุดิบ
ทางทะเลที่มีคุณภาพแหงหนึ่ งของญี่ปุน และเป็ นเมืองทองเที่ยวที่หามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุ
คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถ ูกดัดแปลงเป็ นพิพิธภัณฑและรานคา นํ้ าในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศน อาคารและในยามอาทิต ยกําลังลับขอบฟ าก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็ นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

พิพิธภัณฑกลองดนตรี
เป็ นแหลงรวบรวมกลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็ นอาคารเกาแก
3 ชั้น ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพล
จากชาวยุโรปที่เขามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยกอน จนในปั จจุบันกลายมาเป็ นแหลงผลิต
กลองดนตรีที่มีอายุรอยกวาปี ที่โดงดังที่สุดของญี่ปุนเลยก็วาได

โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ
โรงงานเครื่องแกวนี้ สรางเมื่อปี 1891 โดยใชหินเป็ นสวนประกอบของอาคาร มีอีกชื่อคือ
Sangokan แปลวา บานหลังที่สาม .. ภายในมีผลิต ภัณฑต างๆที่เป็ นเครื่องแกว ทั้ง
ภาชนะเครื่องครัวตางๆ และมีหองนํ้ าชาที่ประดับโคมไฟถึง 167 ตัวเพื่อสรางบรรยากาศ
ที่สุดแสนจะประทับใจอีกดวย

คิตตี้ คาเฟ
เป็ นรานกาแฟอันมีช่ อ
ื ที่อยูไมไกลจากคลองโอตารุ มีจุดเดนคือตัวรานมีบรรยากาศน ารักๆ
ของตัวการต ูนแมวชื่อดัง "คิต ตี้"

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษเมนู ชาบู บุฟเฟต+ ขาปู

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

หอนาฬิกาซัปโปโร
หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็ นอาคารที่สรางขึ้นจากไม ตั้งอยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็ นอาคารทรงตะวันตกแหงหนึ่ ง ใน
จํานวนน อยที่หลงเหลืออยูในเมืองนี้ ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง

ทานูกิโคจิ
แหลงชอปปิ้ งเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซื้อหาของฝากจาก
ฮอกไกโด เป็ นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวัน
ออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุก
สภาพอากาศตั้งแตเขตนิ ชิ 1 โจเมะจนถึงนิ ชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมต อง
กังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด

บุฟเฟตขาปูยักษ
เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบ
ไมอั้น



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

 Smile Sapporo Premium Hotel หรือเทียบเทา
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ

ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลา นํ าทานเดินทางสูสนามบิน
10:30 น. เหินฟ าสู เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
บาย
15:30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตเสะ
ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซึ่งจัดวาเป็ นทาอากาศยานที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในฮอกไกโด และเป็ นทาอากาศยานที่มีคนใชบริการมากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทขอสงวนสิทธิ:์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็ นตน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ
10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดิน
ทางนั ้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ กอนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการ
เมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ น
เหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่ องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่
สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเป็ นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาใช
จาย เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหน าแลว
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังนี้
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนํ าเขาประเทศ เอกสารเดินทาง
ไมถ ูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ต ามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง
- กรณีที่สถานทูต งดออกวีซา อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโดยสารเอง
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานั กอยูใน
ประเทศไทย
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 30 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ
12. กรณีต องการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็ นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือ
้

่

่

่

จากผูเดินทางในบางครั้งที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้ าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั ้นๆ มิอาจเพิ่ม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆเป็ นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

การชําระเงิน
- มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
- สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน
- หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่ง ใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
- หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิโดยไมมีเงื่อนไข
- เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้ แลว
- หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ อ
ื พนั กงานขายมาทาง E-Mail
- สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ อ
ื พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทอง
เที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ ม
รับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน
- คารถโคชปรับอากาศ
- โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
- คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ
- คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
- คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา
พาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
- คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่น
วีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
- หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหย่ น
ื วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา
- คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
- คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
- คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหน าทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
- คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

วีซา
้

่

โปรดตรวจสอบ Passport: จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน ากระดาษอยางตํ่า 2 หน า
หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ํ่ากวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4. เป็ นผูที่ไมมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง *
- สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตั๋วเครื่องบิน หักคาตั๋วออก 8,000 บาท
- ฤดูหนาวในญี่ปุนมีขอควรระวัง: สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปิ ดเร็ว 1 ชม. เดินทางควร
กะเวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตา
ได
เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหน า
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนิ นการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีต ั๋ว REFUND ได) ผูเดิน
ทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั ้น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
- เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin
/ Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมต ิดกัน
- กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนั กงานยกกระเป า (Porter)
- สําหรับนํ้ าหนั กของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางนํ้ าหนั กเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระใน
สวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
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- สําหรับกระเป าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนั กไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง
ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ ว)
- กรณีที่ต องมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนั กของกระเป าอาจจะถูกกําหนดใหต ํ่ากวามาตรฐานได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขอ
กําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระนํ้ าหนั กเกิน (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
- ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป า และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด
- ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน
- กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เนื่ องจากคาตั๋วเป็ นการเหมาจายในเที่ยวบินนั ้นๆ
หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงด
การใชบริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

