
#12803 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน เซรุบุโนะโอกะ สระนํ้า
สีฟา บิน XJ (เก็บคาทิปที่สนามบิน)
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด ฟารมโทมิตะ สวนชิคิไซโนะโอกะ เนินเขาเซรุบุโนะโอกะ สระนํ้าสี
ฟา เมืองอาซาฮิคาวา อิออนทาวน คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี โรงเปา
แกวคิตาอิชิ รานกาแฟฮัลโหลคิตตี้ ดิวตี้ฟรี มิตซุยเอาทเลท อิสระเที่ยวซัปโปโร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ฟูราโน - โทมิตะฟารม - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เนินเขาซีเรบุ
(เซรุบุโนะโอะกะ) - บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ - อิออน มอลล อาซาฮิคาวา   

CRESCENT
ASAHIKAWA
HOTEL หรือเทียบ
เทา

3 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงงานเคร่ืองแกวคิไทจิ - คิตต้ี
คาเฟ - รานสินคามือสองในญ่ีป ุน - ดิวต้ีฟรี - มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด   

SMILE SUSUKINO
SAPPORO HOTEL
หรือเทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด   
SMILE SUSUKINO
SAPPORO HOTEL
หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 ฿24,990 ฿24,990 ฿24,990 ฿5,900

3 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65 ฿27,990 ฿27,990 ฿27,990 ฿5,900

3 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65 ฿27,990 ฿27,990 ฿27,990 ฿5,900

31 ก.ค. 65 - 4 ส.ค. 65
฿27,990 
฿26,990

฿27,990 
฿26,990

฿27,990 
฿26,990

฿5,900

7 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65
฿26,990 
฿24,990

฿26,990 
฿24,990

฿26,990 
฿24,990

฿5,900

14 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 ฿26,990 ฿26,990 ฿26,990 ฿5,900

21 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65
฿26,990 
฿24,990

฿26,990 
฿24,990

฿26,990 
฿24,990

฿5,900

28 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65
฿26,990 
฿25,990

฿26,990 
฿25,990

฿26,990 
฿25,990

฿5,900

4 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65 ฿26,990 ฿26,990 ฿26,990 ฿5,900

11 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65
฿26,990 
฿25,990

฿26,990 
฿25,990

฿26,990 
฿25,990

฿5,900

18 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65 ฿26,990 ฿26,990 ฿26,990 ฿5,900

25 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65 ฿26,990 ฿26,990 ฿26,990 ฿5,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - เมืองฟูราโน - โทมิตะฟารม - สวนชิคิไซ
โนะโอกะ - เขาซีเรบุ เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ -
อิออน มอลล อาซาฮิคาวา

กําหนดการทั้งหมด

เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่อง
ออก 30 นาที

สายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ620 ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืม

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 2
เคานเตอรเช็คอินสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็ค
อินรับบัตรโดยสาร (แนะนําใหโหลดของท่ีไมจําเป็นลงใตทองเครื่อง)

หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอน
เวลาเครื่องออก 30 นาที

23.55 น. บินลัดฟาสูเกาะฮอกไกโด โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ620 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืม)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด เกาะท่ีใหญเป็นอันดับ 2 ของประเทศญ่ีป ุน ดินแดนโรแมนติคทาง
เหนือท่ีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณและมีทิวทัศน ท่ีสวยงาม ซ่ึงคําวา “ฮอกไกโด” หมายถึง เสนทางสูทะเลเหนือ

จากนั้นนําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

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

้ ่ ้



จากนั้นเดินทางสู เมืองฟุราโน (Furano) เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูใจกลางเกาะฮอกไกโด จึงถูกเรียกขานวา “สะดือของ
ฮอกไกโด”รายลอมไปดวยภูเขาขนาดใหญไมวาจะเป็นเทือกเขาโทกาจิในกลุมภูเขาไฟไดเซ็ทสึซัน ภูเขาอาชิเบ็ทสึ และภูเขายูบาริ

นําทานเดินทางสู ฟารมโทมิตะ (Farm Tomita) ฟารมท่ีขึ้นชื่อวาเป็น “จุดชมดอกลาเวนเดอรท่ีดีท่ีสุดของเมือง” เน่ืองจากมี
วิวทิวทัศน ท่ีสวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ รานคาจําหนายผลิตภัณฑจากลาเวนเดอร

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนชิคิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) หรือท่ีเรียกวา เนิน 4 ฤดู ท่ีมีโรลคุงและโรลจัง หุนฟาง
ขนาดใหญ สัญลักษณของสวนชิคิไซโนะโอกะคอยตอนรับนักทองเท่ียว ชมดอกไมนานาพันธุ รวมถึงดอกลาเวนเดอร และทุง
ดอกไมหลากสี ท่ีไดรับคํานิยมและคําชมวาจัดสวนไลสีไดสวยงามท่ีสุด

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เนินเขาเซรุบุโนะโอกะ (Zerubu no oka) ซ่ึงมีความหมายวา “เนินแหงสายลม กล่ินหอม และความ
เพลิดเพลิน” ท่ีเต็มไปดวยดอกไมสีสันสดใสไมวาจะเป็นดอกซัลเวีย ดอกพิทูเนีย หรือดอกแมรรี่โกลด ทําใหมีชื่อเรียกวา งาน
ผาลายดอกไม อิสระใหทานชมความสวยงามและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย หรือสามารถเสียคาบริการเพ่ิมเพ่ือใช
บริการรถชมวิวได (มีคาใชจายเพ่ิมเติม ไมรวมคาทัวร)

จากนั้นนําทานชม สระน้ําสีฟา (Blue Pond) เป็นแหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีมีสีฟาสดใส เป็นสถานท่ีทองเท่ียวอีกแหงท่ีนา
สนใจสําหรับผูชื่นชอบธรรมชาติ ตั้งอยูใจกลางเมืองบิเอ

จากนั้นนําทานชอปป้ิง อิออน ทาวน หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกาวา อิสระใหทานไดเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก
กัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และขนมขึ้นชื่อของญ่ีป ุน อยางคิทแคท สามารถหาซ้ือไดท่ีน่ีเชนกัน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชิโตเสะ

ฟูราโน

โทมิตะฟารม

 เชา

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นเมืองท่ีมีภูมิทัศนแบบชนบทท่ีงดงาม ซ่ึงในเดือนกรกฎาคมจะเป็นชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดใน
การชมทุงดอกลาเวนเดอร และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปล่ียนเป็นท่ีนิยมสําหรับ
เลนสกีเน่ืองจากเป็นอีกเมืองท่ีมีหิมะลงพอสมควร

เป็นฟารมทุงลาเวนเดอรท่ีมีวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ ซ่ึงเปิดให
เขาชมฟรีอยางอิสระ ใกลๆ กับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี -
โรงงานเคร่ืองแกวคิไทจิ - คิตตี้ คาเฟ - รานสินคามือสองใน
ญี่ปุน - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด

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

เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

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

เนินเขาซีเรบุ (เซรุบุโนะโอะกะ)

บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ

อิออน มอลล อาซาฮิคาวา

 บาย

เป็นเนินเขาท่ีเต็มไปดวยดอกไม อิสระใหทาน ไดเพลิดเพลินเดินชมความงามของทุง
ดอกไมและถายรูปตามอัธยาศัย กับวิวเนินเขากวางใหญท่ีมีดอกไมนานาพันธุนับ 10
ชนิดปลูกเรียงรายสลับสีกันเป็นแนวยาว ใหทานไดเดินลัดเลาะตามทุงถายรูป และชม
ความงามของแหงสีสันของดอกไมท่ีไกลสุดลูกตา

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเพ่ิงเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด ตั้งอยูใจกลาง
เมืองบิเอะ มีน้ําสีฟาท่ีสดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติท่ัวไป และตอไมสูงจํานวนมากท่ี
สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบอ

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

 คํ่า  CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เป็นเมืองทาในฮอกไกโด ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครซัปโปโร เป็นเมืองทา
หลักของอาวมาเป็นเวลานานจึง มีอาคารเกาแกมากมาย เป็นแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึงในญ่ีป ุน

จากนั้นนําทานชม คลองโอตารุ คลองสายเล็กๆ ท่ีไหลผานกลางเมือง สัญลักษณของเมืองโอตารุ ท่ีมีบรรยากาศสุดแสน
โรแมนติคประดับตกแตงดวยโคมไฟถนนแบบวิคตอเรียน

จากนั้นนําทานสู พิพิธภัณฑกลองดนตรี ท่ีน่ีเป็นแหลงรวบรวมกลองดนตรีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะ
ของอาคารเป็นอาหารเกาแก 3 ชั้น ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1910 ตัวอาคารไดรับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากชาวยุโรปท่ีเขามาตั้งรกรากท่ีน่ี

นําทานสู โรงเปาแกวคิตาอิชิ โรงเปาแกวชื่อดังของเมืองโอตารุ ชมการสาธิตการเปาแกวดวยวิธีกรรมด้ังเดิม หรือหากทานใด
ชื่นชอบการประดิษฐสิ่งของท่ีไมเหมือนใครก็สามารถเขารวมขั้นตอนทําเครื่องแกวแบบ DIY เพ่ือสรางผลงานเป็นของตนเองได
หรือจะเลือกซ้ือสินคาสวยๆท่ีมีอยางหลากหลายก็ไดเชนกัน

เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารัก ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานไดเลือกซ้ือสินคา
และถายรูปตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟตชาบู+ขาปู

จากนั้นนําทานชอปป้ิง รานสินคามือสอง ภายในรานจะมีจําหนายสินคาสภาพดี เชน กระเปา นาฬิกา รองเทา และขาวของ
เครื่องใชตางๆ เครื่องจานชาม ชุดกาแฟ ซ่ึงสวนใหญ เป็นสินคาท่ีผลิตและจําหนายในประเทศญ่ีป ุน

นําทานอิสระช็อปป้ิง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ใหทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ท้ัง เสื้อผา น้ําหอม ตางๆมากมาย

จากนั้นนําทานอิสระชอปป้ิง มิตซุยเอาทเลท เอาทเล็ตขนาดใหญของซัปโปโร ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยแหลงรวมพลของสินคา
แบรนดเนมชื่อดังจากท่ัวโลกใหทานเลือกชมและซ้ือมากมาย

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเทา

โอตารุ

คลองโอตารุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองทาเล็กๆ ท่ีอยูติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีน่ีเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพแหงหน่ึงของญ่ีป ุน และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก



พิพิธภัณฑกลองดนตรี

โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ

คิตต้ี คาเฟ

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"

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟตชาบู+ขาปู

รานสินคามือสองในญี่ปุน

ดิวต้ีฟรี

มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด

 บาย

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

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 SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวเมืองซัปโปโร ฮอกไกโด

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มอบอิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปป้ิง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง

การเดินทางในวันอิสระ ไมมีไกดและรถบัสใหบริการ หากทานใดตองการเชารถหรือไกดสวนตัวสามารถแจงความประสงค
กับเอเยนตท่ีทานทําการจอง

ทานสามารถน่ังรถรางชมเมืองซัปโปโระ ดวยตัวเอง แหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ สามารถเลือกเท่ียวไดใน 1 วัน

ตึกรัฐบาลเกา

ชอปป้ิงสึสึกิโนะ

ตลาดปลายามเชา

หอนาฬิกา

ชอปป้ิง JR TOWER

สวนสัตวมารุยามะ

โรงงานเบียรซัปโปโระ

รานรอยเยน

จุดชมวิวบนเขาโอคุระ

สวนโอโดริ

โรงงานซ็อกโกแลต

สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ

หอคอย ทีวีทาวเวอร

ตรอกราเมน

ภูเขาโมอิวะ

การเดินทางภายในเมืองซัปโปโร

1. รถไฟใตดิน แบงเป็น 3 เสนทาง โดยท่ีใชสีเป็นสัญลักษณ คือ สีเขียว(Namboku) ว่ิงจากเหนือ-ใต , สายสีสม(Tozai)
ว่ิงจากตะวันออก-ตะวันตก , และสายสีฟา(Toho) โดยภายในขบวนจะมี เสียงประกาศในขบวนรถไฟรวมถึงปายบอกทางและคํา
อธิบายตางๆ ยังบอกท้ังภาษาญ่ีป ุน อังกฤษ จีน และเกาหลีสลับกัน

2. รถราง ประจํามืองของซัปโปโรเป็นเสนทางวนรอบเมือง สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศนบานเรือนและรานคาในเมือง

3. รถแท็กซ่ี บริเวณใจกลางเมืองและตามสถานท่ีทองเท่ียวในเมืองซัปโปโรจะมีจุดขึ้นรถแท็กซ่ี รถแท็กซ่ีสวนใหญสามารถใช
เครติดการดได นอกจากน้ีคนขับรถยังทําหนาท่ีเป็นไกดใหดวย (หมายเหตุ โดยสวนใหญแลว จะไมสามารถสื่อสารภาษาอ่ืน
นอกจากภาษาญ่ีป ุน)

4. รถจักรยาน เป็นวิธีการท่ีสะดวกสบายและไมตองกังวลเรื่องท่ีจอดรถ สามารถว่ิงรอบถนนซัปโปโรไดอยางอิสระเหมาะกับ
การว่ิงระยะสั้นๆ และสามารถรับและคืนรถจักรยานไดท่ีโรงแรมท่ีพัก

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย

ค่ํา

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

การเดินทางในวันอิสระ ไมมีไกดและรถบัสใหบริการ หากทานใดตองการเชารถหรือไกดสวนตัวสามารถแจงความประสงค
กับเอเยนตท่ีทานทําการจอง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด
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  SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สมควรแกเวลา นําทานออกเดินทางสู สนามบินชิโตเซะ

10.00 น. ออกเดินทางบินลัดฟากลับสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ(XJ) เท่ียวบินท่ี XJ621

บาย

15.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

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



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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



เง่ือนไข
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 34 ทานรวมในคณะตามท่ีกําหนดไวเทานั้น หากมี

จํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู
เดินทาง 10-14 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 3,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีท่ีมีผู
เดินทาง 20-24 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,500 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 25-31 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 บาท

2.ในกรณีท่ีทางประเทศญ่ีป ุนระงับการอนุมัติวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพ่ิมเติมในกรณีตองทําเรื่องย่ืนขอวีซา

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจขอ
งบริษัทฯ เทานั้น อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถือเป็นขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ

4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอ
จํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

5.รายการทัวรน้ีเป็นการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา (Partner)

6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนราคา
คาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

7.ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคา
บริการได

8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได

9.คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน
การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การ
กอการราย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับ
การกระทําดังกลาวท้ังสิ้น

13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมดทุกกรณี

14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซ้ือระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวน้ี

15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิด
ชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง

16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิด
ขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ

18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ท่ี
เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป

19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

21. กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ

๋ ่ ่



ใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดัง
กลาวแลว

22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาบริการเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีผูเดินทาง เป็นชาวตางชาติ, พระสงฆ หรือนักบวช จะตองเพ่ิม
จากราคาคาทัวรปกติอีก 2,000 บาทตอทาน

23. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได 

24. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีน้ําเงินและสีแดง) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวรหาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

การชําระเงิน
1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายชื่อและหนา

หนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองท่ีน่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท

2. คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการ
เดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการให
บริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีท้ังหมดน้ีแลว
 

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพรอมคณะ

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอทาน

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry)

หรือ คนตางดาว (เป็นหนาท่ีของผูเดินทางในการจัดทําเอง)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่ง
พิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกําหนดไว 20 กก.

คาทิปไกดและคนขับรถ 1,500 บาท /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง)

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น 

ในกรณีท่ีทางประเทศญ่ีป ุนระงับการอนุมัติวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพ่ิมเติมในกรณีตองทําเรื่องย่ืนขอวีซา



 

หมายเหตุ
อัตราคาบริการไมรวมคาทิปไกดและคนขับรถ 1,500 บาท /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

การเดินทางในวันอิสระ ไมมีไกดและรถบัสใหบริการ หากทานใดตองการเชารถหรือไกดสวนตัวสามารถแจงความประสงคกับ
เอเยนตท่ีทานทําการจอง 

สําคัญมาก ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคา

ธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ัง
สิ้น

2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50%

3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน

4.สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด
 


