
#13432 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ชมฟารมโทมิตะ ข้ึน
บอลลูนโทคาจิ(รวมคาใชจาย) บิน TG (เก็บทิปที่สนามบิน)
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด ฟารมโทมิตะ เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ บอลลูนโทคาจิ(รวมคาใช
จาย) ปราสาทไวน ทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี รา
นกาแฟฮัลโหลคิตตี้ ฟรีเดย 1 วันเต็ม



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานชิโตเสะ - โทมิตะฟารม - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เนินเขาซีเรบุ (เซรุบุโนะโอะกะ) -
บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ - โทคาจิกาวา    -

3 บอลลูน Tokachi Nature Center - ปราสาทไวนอิเคะดะ - ทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ   
Sapporo
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 โอตารุ - คลองโอตารุ - ขาปูยักษ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงงานเคร่ืองแกวคิไทจิ - คิตต้ี
คาเฟ - JTC DUTY FREE - มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด   

Sapporo
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด   
Sapporo
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65 ฿38,999 ฿38,999 ฿38,999 ฿12,900

22 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 ฿38,999 ฿38,999 ฿38,999 ฿12,900

12 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999 ฿12,900

26 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65 ฿40,999 ฿40,999 ฿40,999 ฿12,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - โทมิตะฟารม - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เขาซี
เรบุ เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ - โทคาจิกาวา

กําหนดการทั้งหมด

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

20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาระหวางประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิประตูทางเขาหมายเลข 2
เคานเตอรเช็คอิน D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทรอใหการตอนรับ พรอมท้ังแจกเอกสารในการเดินทางและอํานวย
ความสะดวก

23.45 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเซ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ
6.50 ชั่วโมง)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีป ุน

สําคัญมาก ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ

หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองฟูราโน

นําทานเขาชม ฟารมโทมิตะ (Farm Tomita) เป็นจุดชมดอกลาเวนเดอรท่ีดีท่ีสุด มีวิวทิวทัศท่ีสวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขา
โทกะชิ ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ รานคาจําหนายผลิตภัณฑจากลาเวนเดอรอีกดวย อาทิ ซอฟทครีมลาเวนเดอร พุดด้ิง
ลาเวนเดอร เครื่องด่ืมซาๆ อยางโซดาลาเวนเดอรและอีกมากมาย นอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องการปลูกลาเวนเดอรแลว

ฟารมโทมิตะยังมีการพัฒนาดอกไมอีกหลากสายพันธุใหผลิดอกออกใบและสีสันท่ีสวยสดงดงาม ดังจะเห็นไดจากทุงดอกไม
7 สี หรือ ทุงอิโรโดริ (Irodori Field) ท่ีมีท้ังสีมวง สีขาว สีแดง สีสม สีชมพู ฯลฯ งดงามด่ังสายรุงเลยทีเดียว

จากนั้นเดินทางสู สวนชิคิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไมสุดสวยแหงเมืองบิเอะ ท่ีสวนแหงน้ีมีชื่อ เรียกอีก
อยางวา เนินสี่ฤดู เน่ืองจากมีดอกไมหลากหลายสายพันธุจัดเรียงสลับสีกันอยางสวยงาม และดูไดตลอดทุกฤดูกาลน่ันเอง สวน
ดอกไม ขนาดใหญมีพ้ืนท่ี 7 เฮคเตอร ในชวงฤดูรอนเต็มไปดวยดอกไมท่ีบานสะพรั่ง อิสระใหทานชมและเก็บภาพความสวยงาม
ของดอกไมนานาพรรณตามอัธยาศัยhttp://www.shikisainooka.jp/en/)



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ (Zerubu no Oka) ซ่ึงเต็มไปดวยดอกไมสีสันสดใสไมวาจะเป็นดอก ซัลเวีย ดอกพิทู
เนีย หรือดอกแมรรี่โกลด ทําใหมีชื่อเรียกวา งานผาลายดอกไม อิสระใหทานชมความสวยงามตามอัธยาศัย หรือสามารถเสียคา
บริการเพ่ิมเพ่ือใชบริการรถชมวิวได (มีคาใชจายเพ่ิมเติม ไมรวมคาทัวร)

เดินทางสู สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระน้ําสีฟา (Blue Pond) ตั้งอยูฝ่ังซายของแมน้ํา Bieigawa ทางทิศตะวันออก
เฉียงใตของเมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสีของน้ําท่ีเกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ โดยเพ่ิงเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพ่ือปองกันไมใหโคลน
ภูเขาไฟ Tokachi ท่ีปะทุขึ้นเมื่อปี 1988 ไหลเขาสูเมือง

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโทคาจิ เป็นเมืองท่ีขึ้นชื่อในเรื่องของทัศนียภาพอันงดงามเป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณเมืองหน่ึง
ของฮอกไกโด

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี Tokachi Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชิโตเสะ

โทมิตะฟารม

สวนชิคิไซโนะโอกะ

 เชา

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นฟารมทุงลาเวนเดอรท่ีมีวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ ซ่ึงเปิดให
เขาชมฟรีอยางอิสระ ใกลๆ กับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

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) บาย

เป็นเนินเขาท่ีเต็มไปดวยดอกไม อิสระใหทาน ไดเพลิดเพลินเดินชมความงามของทุง
ดอกไมและถายรูปตามอัธยาศัย กับวิวเนินเขากวางใหญท่ีมีดอกไมนานาพันธุนับ 10
ชนิดปลูกเรียงรายสลับสีกันเป็นแนวยาว ใหทานไดเดินลัดเลาะตามทุงถายรูป และชม
ความงามของแหงสีสันของดอกไมท่ีไกลสุดลูกตา



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 บอลลูน Tokachi Nature Center - ปราสาทไวนอิเคะดะ -
ทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ

สําคัญมาก ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ

โทคาจิกาวา

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเพ่ิงเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด ตั้งอยูใจกลาง
เมืองบิเอะ มีน้ําสีฟาท่ีสดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติท่ัวไป และตอไมสูงจํานวนมากท่ี
สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบอ

เป็นเมืองแหงสายน้ําสีทองท่ีเพรียบพรอมไปดวยน้ําแรธรรมชาติท่ีอุดมไปดวยแรธาตุสําคัญ
ในสายน้ําและนับไดวาเป็นสถานท่ีพักตากอากาศยอดนิยมอันดับตนของชาวญ่ีป ุน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู TOKACHI NATURE CENTER พาทุกทานสัมผัสประสบการณใหม ขึ้นบอลลูนชมวิวท่ีจะใหคุณได
ด่ืมด่ํากับทัศนียภาพธรรมชาติอันสมบูรณและงดงามของเมือง โทไคจิ แบบ 360 องศา (คาทัวรรวมคาขึ้นบอลลูนแลว)

จากนั้นพาทานเดินทางสู ปราสาทไวนอิเคะดะ (Ikeda Wine Cast

le) มีชื่อทางการวา “สถาบันวิจัยองุนและเหลาองุนเมืองอิเคะดะ” แตอาคารมีลักษณะคลายปราสาทโบราณของยุโรปในยุค
กลางจึงมักถูกเรียกวา “ปราสาทไวน”

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานชม ทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ ท่ีอยูในบริเวณโดโทโทคาจิ “โกตัน” เป็นภาษาของชนพ้ืนเมืองไอนุมีความหมายวา
“หมูบาน” บนทะเลสาบท่ีแข็งตัวในฤดูหนาวจะมีหมูบานน้ําแข็งและหิมะท่ีถูกสรางขึ้นมา แหงน้ีจะกลายเป็นผืนน้ําแข็งขนาด
ใหญและหนา จนสามารถสราง บานอิกลู (igloos) แบบเอสกิโม

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ท่ีพัก Sapporo Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 โอตารุ - คลองโอตารุ - ขาปูยักษ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี -
โรงงานเคร่ืองแกวคิไทจิ - คิตตี้ คาเฟ - JTC DUTY FREE -
มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

บอลลูน Tokachi Nature Center

ปราสาทไวนอิเคะดะ

เป็นกิจกรรมน่ังบอลลูนท่ีจัดโดย Tokachi Nature Center ท่ีใหนักทองเท่ียวไดสัมผัส
ประสบการณน่ังบอลลูนชมทัศนียภาพธรรมชาติอันสมบูรณและงดงามของเมืองโทไคจิ
จากเบื้องบน

มีชื่อทางการวา “สถาบันวิจัยองุนและเหลาองุนเมืองอิเคะดะ” แตอาคารมีลักษณะคลาย
ปราสาทโบราณของยุโรปในยุคกลางจึงมักถูกเรียกวา “ปราสาทไวน” ใตดินของอาคารเป็น
โรงบมไวนในถังไมโอค บนจอแสดงผลในชั้นใตดินของปราสาทมีการแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการทําไวน และยังมีหองสําหรับชมถังบรั่นดีขนาดใหญอีกดวย มีรานจําหนาย
Tokachi Wine เครื่องด่ืมขึ้นชื่อของเมือง Ikeda และผลิตภัณฑอ่ืนๆ มีบูธสําหรับชิมไวน
ฟรี และยังมีรานอาหาร Tokachi ซ่ึงเป็นรานอาหารท่ีมีวิวท่ีสวยงามของเมือง Tokachi
อีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ บาย

อยูในบริเวณโดโทโทคาจิ “โกตัน” เป็นภาษาของชนพ้ืนเมืองไอนุมีความหมายวา “หมูบาน”
ทะเลสาบcsj'ouhไดชื่อวาเป็น “ทะเลสาบแหงทองฟา” ตั้งอยูสูงท่ีสุดในฮอกไกโด
ท่ีvp^j.oความสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 800 เมตร ในฤดูปกติท่ีน่ีเป็นทะเลสาบพีก
ผอนหยอนใจท่ีมีบรรยากาศสบาย สวนฤดูหนาวในชวงหนาวเย็นสุดๆ ท่ีทะเลสาบจะเป็น
พ้ืนน้ําแข็ง จะมีการจัดเทศกาล Shikaribetsu Kotanซ่ึงบนพ้ืนน้ําแข็งทะเลน้ีจะเต็มไป
ดวยบานเรือนอาคารหิมะน้ําแข็งตางๆ ท่ีดูเสมือนเป็นชุมชนๆ หน่ึงกลางทุงน้ําแข็งเลย

 คํ่า  Sapporo Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนท่ีลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ
ซ่ึงเป็นแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณของ
เมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรานอาหารเรียงรายอยู ไ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู ชาบู + ขาปู

นําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท หน่ึงในรานคาท่ีใหญท่ีสุดของพิพิธภัณฑ
กลองดนตรีในญ่ีป ุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรเมือง

้ ่ ่ ้



นําทานชม โรงเปาแกวคิตาอิชิ ตั้งอยูในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีชื่อเสียงทางดานการเปาแกวมายาวนาน โดยในอดีต นั้นจุด
ประสงคของการเปาแกวเพ่ือใชเป็นทุนใหเรือ แตปัจจุบันน้ีเปาหมายของการเปาแกวเพ่ือใชเป็นของใชหรือของท่ีระลึกแทน ซ่ึง
โรงเปาแกวคิตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมีชื่อเสียงและเกาแกท่ีสุดของเมือง

เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานไดเลือกซ้ือสินคา
และถายรูปตามอัธยาศัย และยังมีอีกหน่ึงรานท่ีทานตองมีเวลากับรานน้ี คือราน LeTAOรานชีสเคกแสนอรอย ดวยบรรยากาศ
ในรานตกแตงดวยไมท่ีแสนอบอุน ขับกลอมดวยเพลงสากลแบบมิวสิคบอกซ

นําทานสู JTC DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี เชน เสื้อผา น้ําหอม ตามอัธยาศัย

นําทานไปยัง MITSUI OUTLET PARK เอาทเลทซ่ึงเปิดตัวเป็นครั้งแรกในฮอกไกโด เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคน
ตั้งแตแบรนดชั้นนําจากตางประเทศ สินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬาและกิจกรรมกลางแจงและสินคาท่ัวไป

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี Sapporo Hotel หรือเทียบเทา

โอตารุ

คลองโอตารุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองทาเล็กๆ ท่ีอยูติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีน่ีเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพแหงหน่ึงของญ่ีป ุน และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบู + ขาปู

ขาปูยักษ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

 บาย

เป็นอาหารท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน เน้ือแนน ใหทานไดล้ืมลอง

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



วันท่ี 5 อิสระทองเท่ียวเมืองซัปโปโร ฮอกไกโด

โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ

คิตต้ี คาเฟ

JTC DUTY FREE

มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด

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

เป็นรานกาแฟอันมีชื่อท่ีอยูไมไกลจากคลองโอตารุ มีจุดเดนคือตัวรานมีบรรยากาศนารักๆ
ของตัวการตูนแมวชื่อดัง "คิตตี้"

แหลงชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีตางๆ

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

 คํ่า  Sapporo Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ใหทานอิสระชอปป้ิง และทองเท่ียวในเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย (ไมมีไกดและรถบริการ)

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว

อดีตอาคารท่ีวาการของฮอกไกโด(ตึกอิฐแดง) เป็นตึกสไตลนีโอบารอค มีลักษณะพิเศษท่ีมีหลังคายอดแหลมและกรอบ
หนาตางเป็นเอกลักษณ เปรียบเสมือนอนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด ปัจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ

หอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER)เป็นหอนาฬิกาท่ีดํารงอยูในฐานะสัญลักษณของซัปโปโร มีหนาปัดนาฬิกาท้ังสี่
ดานท่ีทําจากอเมริกา ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬิกาท่ีเกาแกท่ีสุดของญ่ีป ุน และเป็นสถานท่ีนักทองเท่ียวท่ัวโลกรูจัก และนิยมถายรูป
เป็นท่ีระลึก

่ ้



วันท่ี 6 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานใชเวลาอยางคุมคา

บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ(Odori Promenade) ซ่ึงเป็นสวนหยอมขนาดใหญ ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโปโร มีความยามถึง
1.5 กิโลเมตร บริเวณเกาะกลางมีสวนหยอมขนาดใหญ และยังเป็นท่ีตั้งของหอคอยสงสัญญาณซัปโปโร

ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไป
นอกตลาดขายสงซัปโปโร เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญท่ีสุดของเมือง รานคาตางๆ จําหนายอาหารทะเล เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลา
แซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืน ๆ ในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม
อาหารทองถิ่นท่ีขึ้นชื่อคือ Donburi

ถนนทานูกิโคจิ แหลงชอปป้ิงเกาแกท่ีสืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือหาของฝากจากฮอกไกโด เป็น
ชุมชนรานคาประมาณ 200 รานคา ทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอ
กันดวยหลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเป็นแหลงชอปป้ิง
ท่ีเต็มไปดวยความคึกคักมีชีวิตชีวา

ยานซูซูกิโนะ (Susukino) ท่ียานกินด่ืมท่ีใหญท่ีสุดของเมืองซัปโปโร มั่งค่ังดวยรานคาและแวดลอมไปดวยรานอาหารแยะ
เต็มไปหมด แตสําหรับราเมน แนะนําตองไปท่ีซอยน้ีคือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลือกรานตามความชอบ
ท้ังชนิดเสนราเมนน้ําซุปรสชาติและเครื่องเคียงตาง ๆ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานใชเวลาอยางคุมคา

ค่ํา

พักท่ี Sapporo Hotel 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  Sapporo Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสูสนามบินชิโทเซ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

10.30 น. ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 (ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 6.30 ชั่วโมง) บริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

บาย

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ สายบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง) บริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบน
เครื่อง

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

ทาอากาศยานชิโตเสะ
ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ 

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญ่ีป ุนดวย
ตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซ่ึงหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็นความ
ผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

่ ้ ้ ์



กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ

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

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด    คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา

วีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)

คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

วีซา
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 และไมเขา
ขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
 

หมายเหตุ
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว

สําคัญมาก ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ 

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

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

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ** 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 2,000 บาท/ทริป  (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน)(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี
เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละ

สายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี
เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน


