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

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

ทา อากาศยานชิโตเสะ - โทมิตะฟารม - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เนินเขาซีเรบุ (เซรุบุโนะโอะกะ) บอนํ ้า สีฟา เมืองบิเอะ - โทคาจิกาวา







-



Sapporo
Hotel หรือ
เทียบเทา



Sapporo
Hotel หรือ
เทียบเทา

3

บอลลูน Tokachi Nature Center - ปราสาทไวนอิเคะดะ - ทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ

4

โอตารุ - คลองโอตารุ - ขาปูยักษ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ - คิตตี้
คาเฟ - JTC DUTY FREE - มิตซุยเอา ทเล็ตฮอกไกโด









5

อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด







Sapporo
Hotel หรือ
เทียบเทา

6

ทา อากาศยานชิโตเสะ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาระหวางประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิประตูทางเขาหมายเลข 2
เคาน เตอรเช็คอิน D สายการบินไทย โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทรอใหการตอนรับ พรอมทั้งแจกเอกสารในการเดินทางและอํานวย
ความสะดวก
23.45 น. ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเซ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ
6.50 ชั่วโมง)



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 ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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 - โทมิตะฟารม - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เขาซี
เรบุ เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ - โทคาจิกาวา
เชา
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน
สําคัญมาก ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นมีโทษปรับและจับ
หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว นํ าทานเดินทางสู เมืองฟูราโน
นํ าทานเขาชม ฟารมโทมิต ะ (Farm Tomita) เป็ นจุดชมดอกลาเวนเดอรที่ดีที่สุด มีวิวทิวทัศที่สวยงามจากฉากหลังเป็ นภูเขา
โทกะชิ ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ รานคาจําหน ายผลิต ภัณฑจากลาเวนเดอรอีกดวย อาทิ ซอฟทครีมลาเวนเดอร พุดดิ้ง
ลาเวนเดอร เครื่องดื่มซาๆ อยางโซดาลาเวนเดอรและอีกมากมาย นอกจากจะมีช่ อ
ื เสียงเรื่องการปลูกลาเวนเดอรแลว
ฟารมโทมิต ะยังมีการพัฒนาดอกไมอีกหลากสายพันธุใหผลิดอกออกใบและสีสันที่สวยสดงดงาม ดังจะเห็นไดจากทุงดอกไม
7 สี หรือ ทุงอิโรโดริ (Irodori Field) ที่มีทั้งสีมวง 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 ขนาดใหญมีพื้นที่ 7 เฮคเตอร ในชวงฤดูรอนเต็มไปดวยดอกไมที่บานสะพรั่ง อิสระใหทานชมและเก็บภาพความสวยงาม
ของดอกไมนานาพรรณตามอัธยาศัยhttp://www.shikisainooka.jp/en/)

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู เนิ นเขาเซรุบุโนะโอะกะ (Zerubu no Oka) ซึ่งเต็มไปดวยดอกไมสีสันสดใสไมวาจะเป็ นดอก ซัลเวีย ดอกพิทู
เนี ย หรือดอกแมรรี่โกลด ทําใหมีช่ อ
ื เรียกวา งานผาลายดอกไม อิสระใหทานชมความสวยงามตามอัธยาศัย หรือสามารถเสียคา
บริการเพิ่มเพื่อใชบริการรถชมวิวได (มีคาใชจายเพิ่มเติม ไมรวมคาทัวร)
เดินทางสู สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระนํ้ าสีฟา (Blue Pond) ตั้งอยูฝั่งซายของแมนํ้า Bieigawa ทางทิศตะวันออก
เฉี ยงใตของเมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสีของนํ้ าที่เกิดจากแรธาตุต ามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป องกันไมใหโคลน
ภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ้นเมื่อปี 1988 ไหลเขาสูเมือง
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู เมืองโทคาจิ เป็ นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของทัศนี ยภาพอันงดงามเป็ นเมืองที่อุดมสมบูรณเมืองหนึ่ ง
ของฮอกไกโด
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ Tokachi Hotel หรือเทียบเทา



เชา

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

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

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

โทคาจิกาวา
เป็ นเมืองแหงสายนํ้ าสีทองที่เพรียบพรอมไปดวยนํ้ าแรธรรมชาติที่อุดมไปดวยแรธาตุสําคัญ
ในสายนํ้ าและนั บไดวาเป็ นสถานที่พักตากอากาศยอดนิ ยมอันดับตนของชาวญี่ปุน



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

สําคัญมาก ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นมีโทษปรับและจับ
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

บอลลูน Tokachi Nature Center - ปราสาทไวนอิเคะดะ ทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู TOKACHI NATURE CENTER พาทุกทานสัมผัสประสบการณใหม ขึ้นบอลลูนชมวิวที่จะใหคุณได
ดื่มดํ่ากับทัศนี ยภาพธรรมชาติอันสมบูรณและงดงามของเมือง โทไคจิ แบบ 360 องศา (คาทัวรรวมคาขึ้นบอลลูนแลว)
จากนั ้นพาทานเดินทางสู ปราสาทไวน อิเคะดะ (Ikeda Wine Cast
le) มีช่ อ
ื ทางการวา “สถาบันวิจัยองุนและเหลาองุนเมืองอิเคะดะ” แตอาคารมีลักษณะคลายปราสาทโบราณของยุโรปในยุค
กลางจึงมักถูกเรียกวา “ปราสาทไวน ”
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นนํ าทานชม ทะเลสาบชิคาริเบ็ต สึ ที่อยูในบริเวณโดโทโทคาจิ “โกตัน” เป็ นภาษาของชนพื้นเมืองไอนุมีความหมายวา
“หมูบาน” บนทะเลสาบที่แข็งตัวในฤดูหนาวจะมีหมูบานนํ้ าแข็งและหิมะที่ถ ูกสรางขึ้นมา แหงนี้ จะกลายเป็ นผืนนํ้ าแข็งขนาด
ใหญและหนา จนสามารถสราง บานอิกลู (igloos) แบบเอสกิโม
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก Sapporo Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

บอลลูน Tokachi Nature Center
เป็ นกิจกรรมนั่ งบอลลูนที่จัดโดย Tokachi Nature Center ที่ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส
ประสบการณนั่งบอลลูนชมทัศนี ยภาพธรรมชาติอันสมบูรณและงดงามของเมืองโทไคจิ
จากเบื้องบน

ปราสาทไวนอิเคะดะ
มีช่ อ
ื ทางการวา “สถาบันวิจัยองุนและเหลาองุนเมืองอิเคะดะ” แตอาคารมีลักษณะคลาย
ปราสาทโบราณของยุโรปในยุคกลางจึงมักถูกเรียกวา “ปราสาทไวน ” ใตดินของอาคารเป็ น
โรงบมไวน ในถังไมโอค บนจอแสดงผลในชั้นใตดินของปราสาทมีการแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการทําไวน และยังมีหองสําหรับชมถังบรั่นดีขนาดใหญอีกดวย มีรานจําหน าย
Tokachi Wine เครื่องดื่มขึ้นชื่อของเมือง Ikeda และผลิต ภัณฑอ่ น
ื ๆ มีบูธสําหรับชิมไวน
ฟรี และยังมีรานอาหาร Tokachi ซึ่งเป็ นรานอาหารที่มีวิวที่สวยงามของเมือง Tokachi
อีกดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ
อยูในบริเวณโดโทโทคาจิ “โกตัน” เป็ นภาษาของชนพื้นเมืองไอนุมีความหมายวา “หมูบาน”
ทะเลสาบcsj'ouhไดช่ อ
ื วาเป็ น “ทะเลสาบแหงทองฟ า” ตั้งอยูสูงที่สุดในฮอกไกโด
ที่v p^j.oความสูงเหนื อระดับนํ้ าทะเลประมาณ 800 เมตร ในฤดูปกติที่นี่เป็ นทะเลสาบพีก
ผอนหยอนใจที่มีบรรยากาศสบาย สวนฤดูหนาวในชวงหนาวเย็นสุดๆ ที่ทะเลสาบจะเป็ น
พื้นนํ้ าแข็ง จะมีการจัดเทศกาล Shikaribetsu Kotanซึ่งบนพื้นนํ้ าแข็งทะเลนี้ จะเต็มไป
ดวยบานเรือนอาคารหิมะนํ้ าแข็งตางๆ ที่ดูเสมือนเป็ นชุมชนๆ หนึ่ งกลางทุงนํ้ าแข็งเลย



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

 Sapporo Hotel หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

โอตารุ - คลองโอตารุ - ขาปูยักษ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ - คิตตี้ คาเฟ - JTC DUTY FREE มิตซุยเอาทเล็ต ฮอกไกโด
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองโอตารุ โอตารุเป็ นเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ
ซึ่งเป็ นแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ อ
ื เสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณของ
เมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็ นรานอาหารเรียงรายอยู ไ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร พิเศษ เมนู ชาบู + ขาปู
นํ าทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็ น!!!ไฮไลท หนึ่ งในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑ
กลองดนตรีในญี่ปุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเป็ นอีกหนึ่ งในสถานที่สําคัญทางประวัต ิศาสตรเมือง

้

่

่

้

นํ าทานชม โรงเป าแกวคิต าอิชิ ตั้งอยูในเมืองโอตารุ เมืองที่มีช่ อ
ื เสียงทางดานการเป าแกวมายาวนาน โดยในอดีต นั ้นจุด
ประสงคของการเป าแกวเพื่อใชเป็ นทุนใหเรือ แตปัจจุบันนี้ เป าหมายของการเป าแกวเพื่อใชเป็ นของใชหรือของที่ระลึกแทน ซึ่ง
โรงเป าแกวคิต าอิชิเป็ นโรงงานที่มีช่ อ
ื เสียงและเกาแกที่สุดของเมือง
เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิต ตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน ารักๆ ของตัวการต ูนแมวชื่อดัง คิต ตี้ ใหทานไดเลือกซื้อสินคา
และถายรูปตามอัธยาศัย และยังมีอีกหนึ่ งรานที่ทานตองมีเวลากับรานนี้ คือราน LeTAOรานชีสเคกแสนอรอย ดวยบรรยากาศ
ในรานตกแตงดวยไมที่แสนอบอุน ขับกลอมดวยเพลงสากลแบบมิวสิคบอกซ
นํ าทานสู JTC DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี เชน เสื้อผา นํ้ าหอม ตามอัธยาศัย
นํ าทานไปยัง MITSUI OUTLET PARK เอาทเลทซึ่งเปิ ดตัวเป็ นครั้งแรกในฮอกไกโด เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคน
ตั้งแตแบรนดชั้นนํ าจากตางประเทศ สินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬาและกิจกรรมกลางแจงและสินคาทั่วไป
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ Sapporo Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบู + ขาปู

ขาปูยักษ
เป็ นอาหารที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน เนื้ อแน น ใหทานไดลื้มลอง

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"

JTC DUTY FREE
แหลงชอปปิ้ งสินคาปลอดภาษีต างๆ

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



คํ่า

วันที่ 5


กิจกรรม

 Sapporo Hotel หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวเมืองซัปโปโร ฮอกไกโด
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ใหทานอิสระชอปปิ้ ง และทองเที่ยวในเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย (ไมมีไกดและรถบริการ)
แนะนํ าสถานที่ทองเที่ยว
อดีต อาคารที่วาการของฮอกไกโด(ตึกอิฐแดง) เป็ นตึกสไตลนีโอบารอค มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบ
หน าตางเป็ นเอกลักษณ เปรียบเสมือนอนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด ปั จจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ
หอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER)เป็ นหอนาฬิกาที่ดํารงอยูในฐานะสัญลักษณของซัปโปโร มีหน าปั ดนาฬิกาทั้งสี่
ดานที่ทําจากอเมริกา ปั จจุบันถือเป็ นหอนาฬิกาที่เกาแกที่สุดของญี่ปุน และเป็ นสถานที่นักทองเที่ยวทั่วโลกรูจัก และนิ ยมถายรูป
เป็ นที่ระลึก
่

้

บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ(Odori Promenade) ซึ่งเป็ นสวนหยอมขนาดใหญ ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโปโร มีความยามถึง
1.5 กิโลเมตร บริเวณเกาะกลางมีสวนหยอมขนาดใหญ และยังเป็ นที่ต ั้งของหอคอยสงสัญญาณซัปโปโร
ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไป
นอกตลาดขายสงซัปโปโร เป็ นหนึ่ งในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆ จําหน ายอาหารทะเล เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลา
แซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิต อื่น ๆ ในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม
อาหารทองถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ Donburi
ถนนทานูกิโคจิ แหลงชอปปิ้ งเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด เป็ น
ชุมชนรานคาประมาณ 200 รานคา ทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอ
กันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใชงานไดโดยไมต องกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเป็ นแหลงชอปปิ้ ง
ที่เต็มไปดวยความคึกคักมีชีวิต ชีวา
ยานซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ยานกินดื่มที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร มั่งคั่งดวยรานคาและแวดลอมไปดวยรานอาหารแยะ
เต็มไปหมด แตสําหรับราเมน แนะนํ าตองไปที่ซอยนี้ คือ “Ramen Yokocho” เป็ นซอยราเมน สามารถเลือกรานตามความชอบ
ทั้งชนิ ดเสนราเมนนํ้ าซุปรสชาติและเครื่องเคียงตาง ๆ
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย เพื่อใหทานใชเวลาอยางคุมคา
คํ่า
พักที่ Sapporo Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวซัปโปโร, ฮอกไกโด
อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอปปิ้ งไดอยาง
เต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWERเจอารทาวเวอร เป็ นตึกที่
สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูต ิดกับสถานี เจอาร ซัปโปโร เป็ นทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรง
ภาพยนตร และศูนยอาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three
Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน เหนื อเมืองซัปโปโรไดกวางไกล
สวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต ั้งอยูกลางสวน
โอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีต ึก
ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็ นศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอย
ไมแพต รอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

 Sapporo Hotel หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย เพื่อใหทานใชเวลาอยางคุมคา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเดินทางสูสนามบินชิโทเซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
10.30 น. ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 (ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 6.30 ชั่วโมง) บริการอาหารรอน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
บาย
15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



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

สายบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง) บริการอาหารรอน และเครื่องดื่มบน
เครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 30 ทาน
ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม ไมทานเนื้ อสัต ว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั ้น
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่น ๆ
กรณีต องการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็ นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
เนื่ องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่ งที่ทานไมต องการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หนึ่ งใหทาน เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหน าทั้งหมดแลว
บริการนํ้ าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํ า
เที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั ้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับ
เปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
กรณีพาสปอรต ตางชาติที่ต องการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนิ นการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุนดวย
ตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั ้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็ นความ
ผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ
กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
หากวันเดินทาง เจาหน าที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง (พาสปอรต ) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กน อย เชน เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน าใดหน าหนึ่ ง มีหน าใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน าใดหน าหนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนั งสือเดินทาง เป็ นตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์ มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั ้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูต ลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัท
เรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัต รโดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัต รโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต ั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
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กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่ งทั้งสิ้น

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหน าอยางน อย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให
เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เนื่ องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัต โนมัต ิ
หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ
หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนี ยมเชื้อเพลิง
คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ
คารถนํ าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัต ิเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด
พาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ

คามินิบารในหองและคา

คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา
วีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท
หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหย่ น
ื วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา
คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระ ที่หนั กเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน)
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีต องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

วีซา
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 และไมเขา
ขายคุณสมบัต ิที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้ แลว
สําคัญมาก ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นมีโทษปรับและจับ
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ
ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ **
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 2,000 บาท/ทริป (ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน)(คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้
เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของหัวหน าทัวรและอุบัต ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนั ดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็ นตน
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดต ามกําหนดของแตละ
สายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้
เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของหัวหน าทัวรและอุบัต ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนั ดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็ นตน

