
#12256 ทัวรญ่ีปุน 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 กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานชิโตเสะ - วนอุทยานแหงชาติโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ - หอคอยโกเรียวคาคุ -
กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ   

Smile
Hakodate
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ยานโมโตมาจิ - ซัปโปโร - ศาลเจาฮอกไกโด -
ดิวต้ีฟรี - มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด   

Smile
Sapporo
Premium
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 ฟูราโน - โทมิตะฟารม - ทุงดอกลาเวนเดอร - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เนินเขาซีเรบุ (เซรุบุโนะ
โอะกะ) - บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ - อาซาฮิคาวา - อิออน มอลล อาซาฮิคาวา   

Crescent
Asahikawa
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงงานเคร่ืองแกวคิไทจิ - คิตต้ี คาเฟ - ราน
สินคามือสองในญ่ีป ุน - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ทานูกิโคจิ -
บุฟเฟตขาปูยักษ

  

Smile
Sapporo
Premium
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - วนอุทยานแหงชาติโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ -
หอคอยโกเรียวคะคุ - กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ

กําหนดการทั้งหมด

** 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

20.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร D สายการบินไทย มีเจาหนาท่ีของบริษัทคอย
ตอนรับทาน

23.45 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670 (บริการ
อาหารรอน พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว

จากนั้นเดินทางสู อุทยานแหงชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) เป็นสถานท่ีท่ีมีทัศนียภาพท่ีงดงามของเกาะ
ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ระหวางทะเลสาบ โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักทองเท่ียวสามารถเดินสํารวจพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด ซ่ึงจะมีเสนทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแกงตางๆท่ีเชื่อมตอดวยสะพานเล็กๆ ใชเวลาประมาณ 15-60 นาที หรืออาจ
จะเชาจักรยาน (มีคาใชจายเพ่ิมเติม 500 เยน/ชั่วโมง 1,000 เยน/วัน) สําหรับป่ันไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด

ทานสู ปอมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา ปอมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณนั้นเป็นพ้ืนท่ีขนาดใหญ
รูปดาวเน่ืองจากตองการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการวางปืนใหญน่ันเอง ซ่ึงจะมองเห็นไดจากมุมสูง ปอมสรางตามสไตลตะวันตก (สะพาน
ขามเขาไปในพ้ืนท่ีรูปดาวเปิด 9:00-19:00 ไมรวมคาขึ้นหอคอยมีคาใชจายเพ่ิมทานละ 840 เยน)

่



อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

หลังอาหารนําทานน่ัง กระเชาชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate Night View ในวันท่ีทองฟาโปรงท้ัง
กลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีงดงาม

ท่ีพัก Smile Hakodate Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชิโตเสะ

วนอุทยานแหงชาติโอนุมะ

 เชา

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

วนอุทยานแหงน้ีตั้งอยูหางจาก Hakodate ไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เป็นสถาน
ท่ีท่ีมีทัศนียภาพท่ีงดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ท่ีตั้งตระหงานอยู
พ้ืนท่ีท่ีนาสนใจท่ีสุดของอุทยานแหงน้ี คือระหวางทะเลสาบโอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ
นักทองเท่ียวสามารถเดินสํารวจพ้ืนท่ีไดท้ังหมด ซ่ึงจะมีเสนทางการเดินคาบสมุทรและ
เกาะแกงตางๆท่ีเชื่อมตอดวยสะพานเล็กๆ ใชเวลาประมาณ 15-60 นาที

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮาโกดาเตะ

หอคอยโกเรียวคาคุ

 บาย

เป็นเมืองทางใตสุดของเกาะฮอกไกโด ซ่ึงขึ้นชื่อเพราะปอมปราการ/สวนรูปทรงดาว และ
เป็นเมืองท่ีเปิดทาเรือเพ่ือแลกเปล่ียนกับชาวตางชาติเป็นเมืองแรกในยุคเปิดประเทศของ
ญ่ีป ุน

หอคอยโกเรียวคาคุ เป็นหอคอยเกาท่ีสรางขึ้นตั้งแตปี 1964 ในโอกาสฉลองปราสาทโกะ
เรียวคะคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ตอมาไดมีการพัฒนากลายเป็นหอคอย
ท่ีทันสมัยและเปิดบริการครั้งแรกในวันท่ี 1 เมษายน ปี 2006 ปัจจุบันหอคอยมีความสูง
107 เมตร จากดานบนนักทองเท่ียวจะไดเห็นปอมรูปดาวเบื้องลาง และวิวของเมืองฮาโก
ดาเตะไดรอบทิศทาง

กระเชาไฟฟาฮาโกดาเตะ คํ่า

 Smile Hakodate Hotel หรือเทียบเทา

น่ังกระเชาขึ้นไปยังเขาฮาโกดาเตะ หน่ึงในจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของญ่ีป ุน โดยจุดชมวิวบน
ยอดเขาฮาโกดาเตะน้ี ในฤดูหนาวจะ ขึ้นไปไดแตรถกระเชาเทานั้นสวนในฤดูอ่ืนอาจเรียก
แท็กซ่ีหรือน่ังรถบัสขึ้นไปไดดวย แตรถกระเชาก็ยังคงเป็นทางเลือกท่ีเร็วและสะดวกท่ีสุด
อยูดี



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ยานโมโตมาจิ -
ซัปโปโร - ศาลเจาฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาทเล็ต
ฮอกไกโด

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพ้ืนท่ีประมาณ 4 ชวงตึก เปิดเปิดเป็นประจําทุกวัน
ตั้งแตตอนเชาตีหาถึงเท่ียงตรง ในตลาดจะจําหนายอาหารทะเลสด พรอมท้ังผลไมตางๆ บริเวณใกลเคียงมีรานอาหารหลายราน
เมนูท่ีนิยมท่ีสุดคือ Uni-Ikura Domburi (ขาวเสิรฟพรอมหอยเมนทะเลและไขปลาแซลมอน)

จากนั้นอิสระใหทานเดินเลน ณ โกดังอิฐแดงริมน้ํา (Red Brick Warehouses) ไดปรับปรุงมาจากคลังสินคาอิฐสีแดงท่ี
เคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยูริมแมน้ําของอาวฮาโกดาเตะ ศูนยรวมแหลงชอปป้ิง รานอาหาร และสถานบันเทิงท่ีให
บรรยากาศเกาๆ

นําทานสู ทาเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ยานเมืองเกาโมโตมาชิ (Motomachi District) เป็นทาเรือแรกท่ีเปิดใหมีการคา
ระหวางประเทศ ปัจจุบันยังคงมีอาคารสไตลตางประเทศคงเหลืออยู สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของเมืองน้ีไดเป็นอยางดี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) นําทานชม ศาลเจาฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือ เดิมชื่อ ศาลเจา
ซัปโปโร เปล่ียนเพ่ือใหสมกับความย่ิงใหญของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจาชินโตน้ีคอยปกปักษรักษา

อิสระชอปป้ิง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ใหทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ท้ัง เสื้อผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย

จากนั้นสู มิตชุยเอาทเลท (Mitsui Outlet) เป็นแหลงชอปป้ิงท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด มีสินคาแบรนด
ตางๆ และมีรานอาหารใหเลือกมากมาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ มิตซุยเอาเลท

ท่ีพัก Smile Sapporo Premium Hotel หรือเทียบเทา

ตลาดเชาฮาโกดาเตะ

โกดังอิฐแดงคาเนโมริ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นตลาดเชาหลังสถานีรถไฟท่ีมีผัก ผลไม และอาหารสดๆ สงตรงมาจากฟารมของ มาให
เราเลือกซ้ือกันอยางเพลิดเพลิน ในราคาซ้ืองายขายคลองแบบชาวบาน รอตอนรับพวกเรา
อยางอารมณดี ตามสไตลของชาวฮาโกดาเตะ ท่ีเป็นคนเรียบงาย นารัก และอัธยาศัยดี
นอกจากน้ีตรงบริเวณ Food court ท่ีมีอาหารทําสดๆ ใหไดเลือกทานกันอีกดวย

เป็นโรงเก็บของเกาท่ีถูกสรางขึ้นมาใหม หลังจากเหตุการณไฟไหมครั้งใหญเมื่อปี 1907
ท่ีน่ีมีความโดดเดนใหความรูสึกโรแมนติคดวยเรือแบบอยางยุโรปท่ีเรียงรายรอบอาว และ
โรงเก็บของแหงน้ีไดถูกดัดแปลงใหกลายมาเป็นรานคา รานช็อคโกแล็ต รานขายของท่ี
ระลึกนารักมากมาย



วันท่ี 4

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ มิตซุยเอาเลท

ยานโมโตมาจิ
เป็นยานท่ีอยูบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ ตั้งแตสถานีรถราง Jujigai ถึง Suehiro-Cho
บริเวณน้ีเป็นเนินลาดเอียงขึ้นไปตามเชิงเขา เมื่อมองลงมาจากถนนท่ีตัดขึ้นสูดานบน จะ
ทําใหเห็นวิวทิวทัศนของทาเรือ ในอดีตแถบน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของพอคาตางชาติท่ีเขามา
ทําการคาขายกับญ่ีป ุน จึงเกิดชมชุนตางชาติขึ้นมา สิ่งกอสรางบริเวณน้ีจึงมีท้ังโบสถ วัด
สถานกงสุลเการวมท้ังอาคารรานคาบานเรือนท่ีกอสรางในแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ซัปโปโร

ศาลเจาฮอกไกโด

ดิวต้ีฟรี

มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด

 บาย

เมืองเอกบนฮอกไกโดซ่ึงมีขนาดใหญเป็นอันดับ 5 ของญ่ีป ุน แมในเมืองซัปโปโรจะไมมี
สถานท่ีทองเท่ียวมากมายนักแตในฤดูหนาวท่ีน่ีจะมีการจัดเทศกาลน้ําแข็งท่ีใหญท่ีสุดใน
ญ่ีป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็งฝีมือดีจากท่ัวโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหได
เห็นกัน

ศาลเจาฮอกไกโด เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตท่ีมีอายุเกาแกถึง 140 ปี เชื่อกันวาเป็นท่ี
สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดนน้ีจึงมีผูศรัทธาไป
มนัสการมากตลอดปี จากศาลเจามีพ้ืนท่ีเชื่อมตอกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะ
แกการชมดอกซากุระบาน

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

เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ภายในหางมีรานคา
แบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง
และรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

 คํ่า  Smile Sapporo Premium Hotel หรือเทียบเทา



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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองฟูราโน (Furano)

นําทานเขาชม ฟารมโทมิตะ (Farm Tomita) เป็นจุดชมดอกลาเวนเดอรท่ีดีท่ีสุด มีวิวทิวทัศท่ีสวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขา
โทกะชิ ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ รานคาจําหนายผลิตภัณฑจากลาเวนเดอรอีกดวย ฟารมโทมิตะยังมีการพัฒนาดอกไม
อีกหลากสายพันธุใหผลิดอกออกใบและสีสันท่ีสวยสดงดงาม ดังจะเห็นไดจากทุงดอกไม 7 สี หรือ ทุงอิโรโดริ (Irodori Field) ท่ี
มีท้ังสีมวง สีขาว สีแดง สีสม สีชมพู ฯลฯ งดงามด่ังสายรุงเลยทีเดียว

จากนั้นเดินทางสู สวนชิคิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมสุดสวยแหงเมืองบิเอะ ท่ีสวนแหงน้ีมีชื่อเรียกอีก
อยางวา เนินสี่ฤดู เน่ืองจากมีดอกไมหลากหลายสายพันธุจัดเรียงสลับสีกันอยางสวยงาม และดูไดตลอดทุกฤดูกาลน่ันเอง สวน
ดอกไม อิสระใหทานชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไมนานาพรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแหงน้ีทานสามารถเลือก
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆ เชน การน่ังรถ Norokko (รถลากท่ีถูกลากโดยรถแทร็คเตอร) น่ังรถกอลฟสําหรับ 4 ทาน หรือ
จะเลือกเลนรถ ATV ก็ได (ราคาเครื่องเลนไมรวมอยูในราคาทัวรมีคาใชจายเพ่ิมเติมประมาณ500-2,000เยน)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ (Zerubu no Oka) ซ่ึงเต็มไปดวยดอกไมสีสันสดใสไมวาจะเป็นดอกซัลเวีย ดอกพิทูเนีย
หรือดอกแมรรี่โกลด ทําใหมีชื่อเรียกวา งานผาลายดอกไม อิสระใหทานชมความสวยงามตามอัธยาศัย หรือสามารถเสียคาบริการ
เพ่ิมเพ่ือใชบริการรถชมวิวได (มีคาใชจายเพ่ิมเติม ไมรวมคาทัวร)

เดินทางสู สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ บอน้ําสีฟา (Blue Pond) ไฮไลท!!! ชมน้ําสีฟาท่ีสดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติ
ท่ัวไป และตอไมสูงจํานวนมากท่ีสะทอนใหเห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบอ

นําทานเดินทางสู เมืองอาซาฮิคาวา (Asahikawa) เป็นเมืองใหญอันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด

จากนั้นนําทานชอปป้ิง ณ อิออน มอลล (Aeon Mall) หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกาวา อิสระใหทานไดเลือกซ้ือ
ของฝาก ของท่ีระลึกกัน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล

ท่ีพัก Crescent Asahikawa Hotel หรือเทียบเทา

ฟูราโน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศนแบบชนบทท่ีงดงาม ซ่ึงในเดือนกรกฎาคมจะเป็นชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดใน
การชมทุงดอกลาเวนเดอร และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปล่ียนเป็นท่ีนิยมสําหรับ
เลนสกีเน่ืองจากเป็นอีกเมืองท่ีมีหิมะลงพอสมควร



โทมิตะฟารม

ทุงดอกลาเวนเดอร

สวนชิคิไซโนะโอกะ

เป็นฟารมทุงลาเวนเดอรท่ีมีวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ ซ่ึงเปิดให
เขาชมฟรีอยางอิสระ ใกลๆ กับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

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

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

เนินเขาซีเรบุ (เซรุบุโนะโอะกะ)

บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ

อาซาฮิคาวา

 บาย

เป็นเนินเขาท่ีเต็มไปดวยดอกไม อิสระใหทาน ไดเพลิดเพลินเดินชมความงามของทุง
ดอกไมและถายรูปตามอัธยาศัย กับวิวเนินเขากวางใหญท่ีมีดอกไมนานาพันธุนับ 10
ชนิดปลูกเรียงรายสลับสีกันเป็นแนวยาว ใหทานไดเดินลัดเลาะตามทุงถายรูป และชม
ความงามของแหงสีสันของดอกไมท่ีไกลสุดลูกตา

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเพ่ิงเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด ตั้งอยูใจกลาง
เมืองบิเอะ มีน้ําสีฟาท่ีสดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติท่ัวไป และตอไมสูงจํานวนมากท่ี
สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบอ

เมืองอาซาฮิคาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหลังคาของ
ฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแหงหน่ึงของญีป ุน สถานท่ีทองเท่ียวในเมืองสวน
ใหญจึงมักเกี่ยวของกับเรื่องราวความหนาวเย็นและฤดูหนาวของญ่ีป ุน



วันท่ี 5 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงงาน
เคร่ืองแกวคิไทจิ - คิตตี้ คาเฟ - รานสินคามือสองในญี่ปุน -
ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ทานูกิโคจิ -
บุฟเฟตปูยักษ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล

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

 คํ่า  Crescent Asahikawa Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร

คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ ถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุง
เป็นรานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแหงน้ี

นําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี (Music box Museum) พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท หน่ึงในรานคา
ท่ีใหญท่ีสุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญ่ีป ุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม

ชม โรงเปาแกวคิตาอิจิ (Kitaichi Glass) ตั้งอยูในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีชื่อเสียงทางดานการเปาแกวมายาวนาน นอกจากน้ี
ยังมีสอนวิธีการเปาแกวใหกับนักทองเท่ียวดวย

เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ (Hello Kitty Café) เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให
ทานไดเลือกซ้ือสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย

นําทานชอปป้ิง ณ รานสินคามือสอง (Monococo) ภายในรานจะมีจําหนายสินคาสภาพดี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู ชาบู บุฟเฟต+ขาปู

นําทานสู ท่ีทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เป็นอาคารสีแดงอิฐ นับเป็นอาคาร
ขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่อาคารของญ่ีป ุนในสมัยนั้น ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉก และสวนหยอมท่ีรมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ และ
หอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ

ผานชม หอนาฬิกาโบราณ (Sapporo Clock Tower) ตัวอาคารและหอนาฬิกาสรางขึ้นจากไม ออกแบบและบริจาคใหโดย
รัฐบาลสหรัฐ

จากนั้นอิสระชอปป้ิง ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 7 บล็อก
ภายในนอกจากจากจะเป็นแหลงรวมรานคาตางๆ นอกจากนั้นท่ีน่ียังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ

ท่ีพัก SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



โอตารุ

คลองโอตารุ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ

คิตต้ี คาเฟ

รานสินคามือสองในญี่ปุน

 เชา

เป็นเมืองทาเล็กๆ ท่ีอยูติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีน่ีเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพแหงหน่ึงของญ่ีป ุน และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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

โรงงานเครื่องแกวน้ีสรางเมื่อปี 1891 โดยใชหินเป็นสวนประกอบของอาคาร มีอีกชื่อคือ
Sangokan แปลวา บานหลังท่ีสาม .. ภายในมีผลิตภัณฑตางๆท่ีเป็นเครื่องแกว ท้ัง
ภาชนะเครื่องครัวตางๆ และมีหองน้ําชาท่ีประดับโคมไฟถึง 167 ตัวเพ่ือสรางบรรยากาศ
ท่ีสุดแสนจะประทับใจอีกดวย

เป็นรานกาแฟอันมีชื่อท่ีอยูไมไกลจากคลองโอตารุ มีจุดเดนคือตัวรานมีบรรยากาศนารักๆ
ของตัวการตูนแมวชื่อดัง "คิตตี้"

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษเมนู ชาบู บุฟเฟต+ขาปู

 บาย



วันท่ี 6 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปโร

ทานูกิโคจิ

บุฟเฟตขาปูยักษ

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

หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเป็นอาคารท่ีสรางขึ้นจากไม ตั้งอยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็นอาคารทรงตะวันตกแหงหน่ึง ใน
จํานวนนอยท่ีหลงเหลืออยูในเมืองน้ี ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง

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

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

 คํ่า  Smile Sapporo Premium Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน

10:30 น. เหินฟาสู เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671

บาย

15:30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเป่ียม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ ** 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

ทาอากาศยานชิโตเสะ
ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทขอสงวนสิทธิ:์ รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน

เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ
10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดิน
ทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ กอนการเดินทาง

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการ
เมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็น
เหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ
2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ ท่ี
สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศท่ีทานเดินทางทองเท่ียว ยังคงใหบริการอยูเป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทาน
3. หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาใช
จาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังน้ี

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง

- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูใน
ประเทศไทย
 

กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

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

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

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

้ ่ ่ ่



จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

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

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง
 

 

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

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

- สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน

- หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ัง ใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

- หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

- เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

- หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง E-Mail

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

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

- คารถโคชปรับอากาศ 

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

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

- คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

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

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

- คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืน
วีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

- หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

- คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

- คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

- คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

- คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
 

วีซา

้ ่



โปรดตรวจสอบ Passport: จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา
หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

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

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
 

 

หมายเหตุ
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง *

- สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาตั๋วเครื่องบิน หักคาตั๋วออก 8,000 บาท

- ฤดูหนาวในญ่ีป ุนมีขอควรระวัง: สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. เดินทางควร
กะเวลาใหดี และถาเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตา
ได

เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUND ได) ผูเดิน
ทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพัก

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

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

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter)

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

่ ้ ่ ้



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

- กรณีท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอ
กําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายท่ีสัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนท่ี
โดนเรียกเก็บเพ่ิม)

- ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี
 

 

การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนท้ังหมด

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรท้ังหมด

- ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน 

- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด เน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ
 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงด
การใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวา
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น


