
#15017 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน สวนทาคิโน
อูเอะ ทุงพิงคมอส บิน XJ
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด โอตารุ ซัปโปโร บอนํ้าสีฟา โซอุนเคียว นํ้าตกริวเซ สวน
ดอกไมคะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป อิออนพลาซา คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลอง
ดนตรี โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ดิวตี้ฟรี ตึกทําเนียบรัฐบาลเกา หอนาฬิกาซัปโป
โระ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชิโตเสะ - บิเอะ - บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ - โซอุนเคียว - น้ําตกกิงกะและ
น้ําตกริวเซย - ออนเซ็น   

Sounkyo Mount
View Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ชิบะซากุระสวนทาคิโนอูเอะ - สวนทิวลิปคามิยุเบซึ - อาซาฮิคาวา - อิออนฮอกไกโด   
Asahikawa Smile
Hotel หรือเทียบเทา

4 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงงานช็อค
โกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ) - ดิวต้ีฟรี - ซัปโปโร - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด -
สวนโอโดริ - หอนาฬิกาซัปโปโร - บุฟเฟตขาปูยักษ - ทานูกิโคจิ

  

Hotel Raffinato
Sapporo or
Toyoko Inn
Sapporo
Susukino Minami
หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65 ฿31,888 ฿31,888 ฿31,888 ฿9,500

20 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65 ฿31,888 ฿31,888 ฿31,888 ฿9,500

27 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65 ฿31,888 ฿31,888 ฿31,888 ฿9,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - บิเอะ - บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ - โซอุนเคียว
- น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซย - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหนาย/สั่งซ้ือบนเครื่อง

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. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3เคานเตอรสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เจาหนาท่ีขอ
งบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็กกระเปา

23.55 น. นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญ่ีป ุนโดย สายการบิน THAI AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ620
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหนาย/สั่งซ้ือบนเครื่อง)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว

นําทานเดินทางสู เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยบูริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ท่ีไดชื่อวา “Small Town Of The
Most Beautiful Hills” เมืองเล็กๆท่ีมีความสวยงามท่ีตั้งอยูบนเนินเขา

นําทานชม บอน้ําสีฟา Blue Pond หรือ สระสีฟา เป็นแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเพ่ิงเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของ
ฮอกไกโด ตั้งอยูใจกลางเมืองบิเอะ ชื่อเสียงท่ีทําใหนักทองเท่ียวหลายคนสนใจมาเท่ียวชมนั้น เป็นเพราะน้ําสีฟาท่ีสดใสเกินกวา
บอน้ําตามธรรมชาติท่ัวไป และตอไมสูงจํานวนมากท่ีสะทอนใหเห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบอสระสีฟาน้ีเกิดขึ้น
ดวยความบังเอิญหลังการสรางเขื่อนเพ่ือปองกันการเกิดโคลนถลมจากภูเขาไฟ

บาย



รับประทานอาหาร ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู โซอุนเคียว เป็นหมูบานออนเซ็นขนาดเล็ก ตั้งอยูเมืองคามิกาวะท่ีอยูทามกลางขุนเขาแหงอุทยานแหงชาติ
ไดเซ็ทสึซัง มีธรรมชาติทิวทัศน ท่ีงดงาม

นําทานดินทางสู น้ําตกริวเซ และ น้ําตกกิงกะ น้ําตกสองสายท่ีไหลจากบนภูเขาลงมาท่ีผาเป็นริ้วสวยงาม น้ําตกท้ังสองสาย
ตั้งอยูหางกันเพียง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็นไดงาย ดานขวาคือน้ําตกริวเซ ซ่ึงถูกเรียกวาเป็น“น้ําตกแหงดาวตก”เพราะ
สายน้ําเสนใหญไหลลงมาจากซอกผา เวลาถูกแสงอาทิตยจะแลดูคลายดาวตก เคียงคูกับน้ําตกกิงกะหรือ“น้ําตกแหงแมน้ําสี
เงิน”อยูดานซาย

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพักออนเซ็น

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังทานอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซ็น เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลาและจะทําใหผิวพรรณสวยงามและยังชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย

พักท่ี Sounkyo Mount View Hotel หรือเทียบเทา (ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจง พรอมใบนัดหมาย 5
วันกอนวันเดินทาง)

ทาอากาศยานชิโตเสะ

บิเอะ

บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ

 เชา

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

เป็นเมืองเล็กๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศน ท่ีงดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ เสนหของ
เมืองน้ี คือ การขี่จักรยานหรือขับรถผานเนินเขา และเย่ียมชมทุงดอกไมระหวางทาง ใน
หนาหนาวเมืองน้ีจะลอมรอบดวยหิมะขาวโพลน สวยไปอีกแบบ

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเพ่ิงเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด ตั้งอยูใจกลาง
เมืองบิเอะ มีน้ําสีฟาท่ีสดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติท่ัวไป และตอไมสูงจํานวนมากท่ี
สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของน้ําในบอ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โซอุนเคียว บาย

เมืองโซอุนเคียว เป็นแหลงน้ําแรออนเซ็นท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงในฮอกไกโด ดวยสภาพ
ภูมิประเทศท่ีสวยงาม ชาวญ่ีป ุนจึงนิยมมาแชออนเซ็นท่ีน่ีมากถึงปีละ 3 ลานคนตอปีเลยที
เดียว



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ชิบะซากุระสวนทาคิโนอูเอะ - สวนทิวลิปคามิยุเบซึ - อาซาฮิคาวา
- อิออนฮอกไกโด

เวลาประเทศญ่ีป ุนเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจง พรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง

นํ้าตกกิงกะและนํ้าตกริวเซย
น้ําตกริวเซ และน้ําตกกิงกะ เป็นน้ําตกสองสายท่ีไหลจากบนภูเขาลงมาท่ีผาเป็นริ้ว
สวยงาม น้ําตกท้ังสองสายตั้งอยูหางกันเพียง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็นไดงาย น้ํา
ตกริวเซ ซ่ึงถูกเรียกวาเป็น “น้ําตกแหงดาวตก” เพราะสายน้ําเสนใหญไหลลงมาจากซอก
ผา เวลาถูกแสงอาทิตยจะแลดูคลายดาวตก เคียงคูกับน้ําตกกิงกะ หรือ “น้ําตกแหงแมน้ํา
สีเงิน” ท่ีในฤดูรอนจะเห็นสายน้ําเป็นริ้วเล็กๆ ไขวกันไปมา แลดูชดชอย

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Sounkyo Mount View Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู สวนทาคิโนอูเอะ(Takinoue Park) เป็นสถานท่ีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเมืองทาคิโนะอุเอะ ซ่ึงอยูทางใตของ
เมืองมอนเบ็ทสึ

นําทานชม ทุงพิงคมอสหรือชิบะซากุระ (Shibazakura) หรือ Moss Phlox (ระยะเวลาดอกไมบาน/โรย อาจมีการ
เปล่ียนแปลงได ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ บริษัทไมสามารถคาดการณได ) เป็นพืชคลุมดินมีสีชมพูสดใส ทุงแหงน้ีนอกจากจะมีด
อกพิงคมอสท่ีบานสะพรั่งเต็มทองทุงเหมือนพรมสีชมพูขนาดใหญในชวงเดือนพฤษภาคมไปถึงตนเดือนมิถุนายนของทุกปี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานเดินทางสู สวนดอกไมคะมิยูเบทสึ Kam iyubetsu Park ท่ีเมือง Yubetsu เขตเมือง Monbetsu สวนทิวลิปท่ี
มีชื่อเสียงและใหญท่ีสุดในฮอกไกโด นําทานไปชมสวนทิวลิป ชมความงามของดอกทิวลิปมากสีสัน กวา 120 เฉดสี ไมตํ่ากวา
1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผลิของทุกปี ณ บริเวณจุดกึ่งกลางของแนวชายฝ่ังทะเลโอฮอคของ ฮอกไกโด ท่ีเรียงรายพรอม
ตอนรับการมาเยือนของนักทองเท่ียวจากแดนไกล

ระยะเวลาดอกไมบาน/โรย อาจมีการเปล่ียนแปลงได ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ บริษัทไมสามารถคาดการณได

นําทานเดินทางสู อาซาฮิคาวา เมืองใหญอันดับ 2 ของเกาะฮอกไก

นําทานเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

้ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 4

ชิบะซากุระ ระยะเวลาดอกไมบาน/โรย อาจมีการเปล่ียนแปลงได ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ บริษัทไมสามารถคาดการณได

สวนดอกไมคะมิยูเบทสึ ระยะเวลาดอกไมบาน/โรย อาจมีการเปล่ียนแปลงได ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ บริษัทไมสามารถคาด
การณได

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจง พรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง

อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยหรือทานสามารถไปชอปป้ิงท่ี หางอิออน พลาซา ได

พักท่ี Asahikawa Smile Hotel หรือเทียบเทา (ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจง พรอมใบนัดหมาย 5 วันกอน
วันเดินทาง)

ชิบะซากุระสวนทาคิโนอูเอะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีชมชิบะซากุระท่ีตั้งอยูในเขตอาชิบาริบนเกาะฮอกไกโด ซ่ึงสวนแหงน้ีเริ่มปลูก
ตนพิงคมอสมาตั้งแตปี 1956 โดยเป็นการรวมมือของชุมชนท่ีตองการสรางจุดขายในการ
ทองเท่ียวบนพ้ืนท่ีกวา 100,000 ตารางเมตร เป็นอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ี
สวยงามและมีเสนหไมแพท่ีใดในญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนทิวลิปคามิยุเบซึ

อาซาฮิคาวา

อิออนฮอกไกโด

 บาย

เป็นสวนทิวลิปริมทางหลวง ท่ีมีดอกทิวลิปมากสีสัน กวา 120 เฉดสี ไมตํ่ากวา
1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผลิของทุกปี สวนทิวลิปแหงน้ีเกิดจากความพยายามของชาว
เมืองคามิยุเบซึ ท่ีจะนําดอกทิวลิปจากประเทศเนเธอรแลนดมาปลูกเพ่ือเป็นสินคาสงออก
พวกเขาไดขยายสวนทิวลิปออกไปทุกปี จนเป็นพ้ืนท่ีกวางขวางและสามารถดึงดูดสายตาผู
ท่ีสัญจรไปมาบนทางหลวงได

เมืองอาซาฮิคาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นหลังคาของ
ฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแหงหน่ึงของญีป ุน สถานท่ีทองเท่ียวในเมืองสวน
ใหญจึงมักเกี่ยวของกับเรื่องราวความหนาวเย็นและฤดูหนาวของญ่ีป ุน

เป็นอีกหน่ึงสาขาของหางอิออน ท่ีใหผูคนเขามาเลือกซ้ือขอนานาชนิด รวมถึงของแบ
รนดเนมตางๆ ท่ีมีครบครันอยูภายในหางน้ี

 คํ่า  Asahikawa Smile Hotel หรือเทียบเทา



โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑเคร่ืองแกว - พิพิธภัณฑ
กลองดนตรี - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ดิวตี้ฟรี - ซัปโปโร -
ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาซัปโปโร -
บุฟเฟตปูยักษ - ทานูกิโคจิ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 เมืองทา
เล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมีรานขายของอยูตลอดสองขางทางดวยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแตงของบาน
เรือนนั้นสวนใหญไดถูกออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศ
ญ่ีป ุนเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ

นําทานเท่ียวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา ดวยความเป็นเอกลักษณแหงวีถี
ชีวิต 2 ฝ่ังคลองท่ียังคงความเป็นญ่ีป ุนแบบด้ังเดิม คลองโอตารุสรางเพ่ือใหเรือเล็กลําเลียงสินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังท่ี
อยูตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปล่ียนไปเขาทาท่ีใหญและขนสงเขาโกดัง ไดงายขึ้น ตึกเกาเก็บสินคาริม
คลองเหลาน้ี จึงถูกดัดแปลงเป็นรานอาหารสไตลตางๆ และพิพิธภัณฑ

นําทานเท่ียวชม ชมเครื่องแกวโอตารุ แหลงทําเครื่องแกวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของแกวหลากสีสันดังอยูในโลก
ของจินตนาการ แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม และเลือกซ้ือได เมืองน้ีมีชื่อเสียง
ในดาน การทําเครื่องแกวตางๆ

นําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี Otaru Music Box Museum ใหทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวี
ท่ีแสนออนหวาน ชวนใหนาหลงใหล ดวยกลองดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามท่ีจะทําใหทานผอน
คลายอยางดีเย่ียม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ เต็มไปหมดมากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยัง
สามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบท่ีทานตองการไดดวย

บาย

อาหารเท่ียงอิสระตามอัธยาศัย

จากนั้นไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (คาทัวรไมรวมการเขาชมการผลิตดานใน) แหลงผลิตช็อคโกแลตท่ีมีชื่อเสียงของ
ญ่ีป ุน ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม ใหทานไดเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอัธยาศัย

นําทานไป ดิวตี้ฟรี ใหทานเลือกซ้ือของฝากราคาถูก อาทิเชน เครื่องสําอางค เครื่องไฟฟา ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา โฟมลาง
หนาถานหิน ผลิตภัณฑแบรนด 4GF 5GF และ6GF หรือวิตามินบํารุงรางกายอยาง Natto สารสกัดจากถั่ว หรือน้ํามันตับปลา
เป็นตน

จากนั้นเดินทางสู เมืองซัปโปโร (Sapporo) เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพ้ืนท่ีขนาดใหญเป็นอันดับ 5 ของญ่ีป ุน
มีชื่อเสียงระดับโลกในปี 1972 คือชวงจัดแขงขันกีฬาโอลิมปิกเกมสฤดูหนาว และเป็นเมืองท่ีรูจักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ รา
เมน และเบียร

นําทานเดินทางสู ตึกทําเนียบรัฐบาลเกา หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญ่ีป ุนแปลวา อิฐสีแดง เริ่มกอสรางเมื่อปี
พ.ศ.2416 เป็นอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส สหรัฐอเมริกา
โดยใชอิฐไ ปจํานวนมากกวา 2.5 ลานกอน ตึกแดงหลังน้ีใชเป็นท่ีทําการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแตปี พ.ศ.2429

นําทานเดินทางสู สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศ
เหนือและทิศใต ในชวงฤดูรอนจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีงดงาม และชวงตนเดือนกุมภาพันธจะเป็นสถานท่ีหลักในการจัดเทศกาล
หิมะซัปโปโร สามารถดูดนักทองเท่ียวทํารายไดใหแกฮอกไกโดมากมาย

นําทานถายรูป หอนาฬิกาซัปโปโระ เป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเป็นอาคารท่ีสรางขึ้นจากไม ออ กแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน
เป็นท่ีรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง และเป็นท่ีสนใจของนักทองเท่ียว ท้ังในและตางประเทศแทบทุกคน ซ่ึงนาฬิกาบนหอยัง
คงเดินอยางเท่ียงตรง และมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น เมนูบุฟเฟตขาปู+ชาบูหมูไมอ้ัน

หลังอาหารเย็น อิสระ ใหทาน ชอปป้ิงยานทานุกิโกจิ เป็นยานท่ีคึกคักมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาค่ําคืนท่ีบรรดาปายไฟโฆษ
ณาบนตึกตาง ๆ เปิดไฟสลับสีแขงขันประชันสินคากันรอบๆ บริเวณน้ีมีรานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ท้ัง
ไนทคลับ บาร คาราโอเกะ รวมกันมากกวา 4,000 ราน ตั้งอยูในตรอกซอกซอย

สมควรแกเวลานําทานเขาสูท่ีพักแรม
่



พักท่ี Hotel Raffinato Sapporo /Toyoko Inn Sapporo Susukino Minami หรือเทียบเทา

โอตารุ

คลองโอตารุ

พิพิธภัณฑเครื่องแกว

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองทาเล็กๆ ท่ีอยูติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีน่ีเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพแหงหน่ึงของญ่ีป ุน และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึ้นชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวท่ีดึงดูดดนักทองเท่ียวจํานวนมาก
มาซ้ือสินคาจําพวกน้ี นอกจากขายแลว ยังมีหลายรานท่ีใหลูกคาเขารวมเวิรคชอปทําถวย
แกวดวยตัวเอง โดยมีคาใชจายในการทําแกว ชาม หรือแจกันในราคา 2,000-3,000 เยน

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

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ)

ดิวต้ีฟรี

 บาย

เป็นโรงงานสุดนารักท่ีมีธีมพารคสไตลยุโรปอยูขางหนา ท่ีน่ีประกอบไปดวยรานอาหาร
รานขายของท่ีระลึก และก็โรงงานช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของฮอกไกโด โดย
อาคารรานขายของจะถูกตกแตงใหมีลักษณะคลายๆ กับสวนสนุกดิสนียแลนด นอกจาก
น้ีนักทองเท่ียวยังสามารถเขาไปชมอุปกรณการผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจําลองของโรงงาน
สายการผลิตเป็นลําดับ และขั้นตอนการผลิต พรอมท้ังชิมและเลือกซ้ือช็อกโกแลตหรือ
ไอศครีมแบบตางๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด

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



ซัปโปโร

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด

สวนโอโดริ

หอนาฬิกาซัปโปโร

เมืองเอกบนฮอกไกโดซ่ึงมีขนาดใหญเป็นอันดับ 5 ของญ่ีป ุน แมในเมืองซัปโปโรจะไมมี
สถานท่ีทองเท่ียวมากมายนักแตในฤดูหนาวท่ีน่ีจะมีการจัดเทศกาลน้ําแข็งท่ีใหญท่ีสุดใน
ญ่ีป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็งฝีมือดีจากท่ัวโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหได
เห็นกัน

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

เป็นสวนสาธารณะท่ีตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว 1.5 กิโลเมตร สวนโอโดริเป็นสวน
สาธารณะท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงในญีป ุน แตลักษณะท่ัวไปจะดูคลายกับเป็นเกาะ
กลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ังเหนือและฝ่ังใต ในชวงตนเดือน
กุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานท่ีจัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือ
ชางแกะสลักจากท่ัวโลก

หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเป็นอาคารท่ีสรางขึ้นจากไม ตั้งอยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็นอาคารทรงตะวันตกแหงหน่ึง ใน
จํานวนนอยท่ีหลงเหลืออยูในเมืองน้ี ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง

บุฟเฟตขาปูยักษ

ทานูกิโคจิ

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู พิเศษ บุฟเฟตขาปูยักษ

 Hotel Raffinato Sapporo or Toyoko Inn Sapporo Susukino Minami หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ คาทัวรไมรวมการเขาชมการผลิตดานใน

กรณีหองอาหารเชาท่ีโรงแรมไมสามารถเปิดบริการชวง 06.00 น. ได เพ่ือความสะดวกในเรื่องระยะเวลาในการเดินทางมาส
นามบินทางบริษัทขอปรับเป็น Set Box แทน

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหนาย/สั่งซ้ือบนเครื่อง

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 เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก หรือบริการแบบ Set Box
หมายเหตุ: กรณีหองอาหารเชาท่ีโรงแรมไมสามารถเปิดบริการชวง 06.00 น. ได เพ่ือความสะดวกในเรื่องระยะเวลาในการ

เดินทางมาสนามบินทางบริษัทขอปรับเป็น Set Box แทน

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะ เพ่ือเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ

09.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ621 (คาทัวร
ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหนาย/สั่งซ้ือบนเครื่อง)

บาย

15.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานชิโตเสะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร อาหารเชาแบบกลอง SET BOX

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

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 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

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

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวมจํานวน 3 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ10-11 ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดิน
ทาง

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทานั้น  ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได
และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

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

การชําระเงิน
การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 20 วัน (ในวันเวลาทําการ) **สําเนา

หนาพาสปอรตผูเดินทาง *จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ* กรุณาตรวจสอบกอนสงให

้



บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอม
พรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน ท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรร

ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได 

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้น
เครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง 10 วันเทานั้นพรอมชําระคาน้ําหนัก
- ซ้ือนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม 10 กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท/เพ่ิม 20 กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท (คาทัวรไม

รวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม
สามารถรับผิดชอบได)

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมไดจาก
บริษัท ประกันท่ัวไป
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเป็นตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

5. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม 

6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,500 เยนตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ
 

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย (เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)

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 (ทางบริษัทฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ



หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ

วันหยุดของญ่ีป ุน  เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก เพ่ือ
ใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวัน
ละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียน
เวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท
กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน)
ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน

กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และ
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะ
ทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง
โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ท้ังสิ้น (ตั๋วภายในประเทศแนะนําใหจองสายการบินแอรเอเชีย เพ่ือความสะดวกในการแกไขกรณีไฟลทตางประเทศมี
เปล่ียนแปลง)

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

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น


