


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	เมืองซัปโปโร	-	โนโบริเบทสึ	-
ฮอกไกโด	-	จิโกกุดานิ	-	ภูเขาไฟอุสุ	-	ภูเขาไฟโชวะชินซัง	-
ทะเลสาบโทยะ	-	ออนเซน

Toya	Hanabi	Hotel	หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

3 เมืองซัปโปโร	-	ศาลเจาฮอกไกโด	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิ
ยะ	-	เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-
พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	ออนเซน

Kiroro	Resort	/	Jozenkei
Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

4 เมืองฟูราโน	-	โทมิตะฟารม	-	เมืองบิเอะ	-	สวนดอกไมชิคิ
ไซ	-	ถนนสายแพชเวิรค	-	ทานูกิโคจิ	-	เมืองซัปโปโร	-
บุฟเฟตปูยักษ

Daiwa	Roynet	Sapporo
Susukino	/T	Mark	City	Hotel
/APA	Hotel&amp;Resort	
หรือระดับใกลเคียงกัน

5 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด
Daiwa	Roynet	Sapporo
Susukino	/T	Mark	City	Hotel
/APA	Hotel&amp;Resort	หรือ
ระดับใกลเคียงกัน

6 เมืองซัปโปโร	-	สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

12	ก.ย.	60	-	17	ก.ย.	60 44,900	บาท 44,900	บาท 44,900	บาท 10,900	บาท



ชวงคํ่า
20.00	น.พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ขาออกชัน้	4	โซน	D	เคานเตอรสายการบินTHAI	AIRWAY

(TG)	เคานเตอร	D	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวก	lสังเกตป าย	I	JAPAN
23.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินนิวชิโตะเสะ	ประเทศญีป่ ุนโดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG670

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
08.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินนิวชิโตเสะ	ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2

ช่ัวโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนดัหมายเวลา)
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก

เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ	รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจ
สวนตัว
นําทานเดินทางสู	เมืองโนโบริเบทสึ	เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณไป

ดวยธรรมชาติที่งดงามไมวาจะเป็นตนไม,	ทะเลสาบ,	หนองบึงและแหลมรูปรางแปลกตามากมาย
นําทานชม	จิโกกุดานิ	หรือ	หุบเขานรก	เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไมดับจึงกอใหเกิดน้ําพุรอนและบอโคลนเดือด

อันเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยูชั่วกัลป

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารเทีย่ง	เมนู	Seafood	Teppanyaki

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	โชวะชินซังปารค
นําทาน	นัง่กระเชาชมสู	ภูเขาไฟอุสึ	(Mt.	Usuzan)	(ขอสงวนสิทธิไมข้ึนในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย	จะพา

เขาชมฟารมหมีสีนํ้าตาลแทน)	และชมภูเขาไฟโชวะชินซัง	ภูเขาไฟเกิดใหมประมาณปี	ค.ศ.1944	-1945
ภูเขาไฟนองใหมที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี	1946	ซึ่งระเบิดปะทุติดตอกันนานถึง	2	ปี	จนกลายมา
เป็นภูเขาโชวะ	ดังที่เห็นอยู	ปัจจุบันอยูในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น	“อนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ”
พรอมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก
จากน้ันนําทานสู	จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ	ที่	Sairo	View	Point	เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทะเลสาบโทยะ

ไดสวยที่สุด	จน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า



หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ	การอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อสุขภาพ/	ออนเซ็น	(Onsen)	น้ําแรใน
สไตลญี่ป ุนที่มีสีและแรธาตุที่แตงตางกันไปในแตละพื้นที่	ใหทานไดลงไปแชในบอน้ํารอนธรรมชาติดวยรางการ
เปลือยเปลา	เพื่อเพิ่มความผอนคลายใหรายการและบํารุงผิวพรรณใหดูเปลงปลั่ง	เรียบเนียน	และยังมีสวนชวย
ในเรื่องของการบรรเทาอาการเจ็บป วยตางๆไดอีกดวย
ทีพ่ัก:	Toya	Hanabi	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน	(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบ

นัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

เป็นเมืองที่อุดมไปดวยธรรมชาติ	อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด	และ
มีน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด	ทั้งออนเซนธรรมชาติ	และหุบเขา	จิโก
กุดานิ	ที่เราสามารถเห็นน้ําพุรอนพุงขึน้มาจากใตดินตามธรรมชาติไดตลอด
เวลา	อีกทั้งยังเป็นแหลงที่รวมรีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนที่ติดระ
ดับตนๆอีกดวย

ฮอกไกโดเป็นเกาะทางเหนือสุดของประเทศ	ใหญเป็นอันดับที่สองรองจาก
เกาะฮอนชู	เมืองหลักของเกาะฮอกไกโดคือซัปโปโร	เป็นศูนยกลางในดาน
ตางๆ	ไมวาจะเป็นดานธรรมชาติ	พิพิธภัณฑที่รวบรวมประวัติศาสตรความเป็น
มาของฮอกไกโดในดานตางๆไวดวยกัน	ออนเซ็น	และที่พลาดไมได	คืออาหาร
การกิน	เพราะเป็นเมืองที่เป็นเกาะ	จึงมีแหลงอาหารทะเลนานาชนิดที่สงตอไป
ยังทั่วประเทศอีกดวย

เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ	อุดมไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิดจากความรอน
ใตดิน	บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก

	บริการอาหารเที่ยง	เมนู	Seafood	Teppanyaki



เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา
สําคัญ!!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนจะมี

โทษจับและปรับ
ขอสงวนสิทธิไมขึน้ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย	จะพาเขาชมฟารมหมีสีน้ําตาลแทน

เป็นภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิท	สูง	733	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	ในรอบรอยปีที่
ผานมาเกิดการปะทุขึน้	4	ครั้ง	คือ	ปี	1910,1944-45,	1977	และ	2000	ซึ่งทําให
เถาถานจํานวนมากพุงออกมาเป็นระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆในพื้นที่
บางสวนของเมืองโทยะโกะออนเซน	และเน่ืองจากมีการเฝาระวังติดตามและ
ใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ทันสมัย	ทําใหคาดการณการปะทุของภูเขาไฟได
ลวงหนา	เพื่อใหผูคนอพยพออกจากเมืองไดทัน	จึงไมมีใครไดรับบาดเจ็บ

เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึน้ใหม	มีอายุนอยที่สุดในประเทศญี่ป ุน	เกิดขึน้โดยการเกิด
แผนดินไหวและกอตัวขึน้บนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี	สูง	290	เมตร	ในปัจจุบันยัง
คงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ	ภูเขาไฟแหงน้ีตั้งอยูใกลกับ
ภูเขาไฟอุสุ	ซึ่งสามารถมองเห็นภูเขาไฟไดอยางชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุ
โดยขึน้กระเชาอูสุซัน

เป็นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม	มีเสนรอบวงยาวประมาณ	40	กิโลเมตร
เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ	ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ําจะไมแข็งตัว
ในชวงฤดูหนาว	ในหนารอนอากาศก็เย็นสบาย	เหมาะสําหรับเดินเลน	ป่ัน
จักรยาน	หรือลองเรือชมทิวทัศนอันงดงาม	กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรง
กลาง	คือ	เกาะนากาจิมะสามารถลงไปเดินเลนได(ยกเวนฤดูหนาว)	และใน
ชวงไฮทซีซั่น	ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม	จะมีการจุดพลุใน
เวลา	20:45	ของทุกๆคืน

	รับประทานอาหารคํ่า
	Toya	Hanabi	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวมในไตหวัน	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากัน
นะคะ

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	ซัปโปโร	เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด
นําทานไป	ศาลเจาฮอกไกโดเป็น	ศาลเจาของศาสนานิกายชินโตประจําเกาะฮอกไกโด	สรางขึน้ในปี	ค.ศ

1869	และไดอัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด	4องค	ในชวงฤดูรอน	วันที่14-16มิถุนายนของทุกปี	จะมีการจัดงาน



Hokkaido	Jingu	Reisai	(Sapporo	Festival)	ซึ่งจะแหขบวนไปตามถนน	รอบๆเมือง

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารเมนู	Shabu	Shabu	Buffet

ชวงบาย
นําทานไปชม	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	ตัวอาคารของโรงงาน

ถูกสรางขึน้ในสไตลยุโรป	แวดลอมไปดวยสวนดอกไม	ช็อคโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สุดของที่น่ีคือ	ใหทานไดเลือกซื้อเป็น
ของฝากตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่	19	ถึง

20	เมืองทาเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก	ซึ่งมีรานขายของอยูตลอดสองขางทาง	ดวยบรรยากาศโดย
รอบ	รวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ันสวนใหญ	ไดถูกออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจากในอดีต	เมืองโอตารุได
รับอิทธิพลมาจาก	การทําการคาระหวางประเทศญี่ป ุนเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ
นําทานเที่ยวชม	คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ	คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา	ดวยความเป็น

เอกลักษณแหงวีถีชีวิต	2	ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็นญี่ป ุนแบบดั้งเดิม	คลองโอตารุสรางเพื่อใหเรือเล็กลําเลียง
สินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังที่อยูตามริมคลอง	เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปลี่ยนไปเขาทา
ที่ใหญและขนสงเขาโกดัง	ไดงายขึน้	ตึกเกาเก็บสินคาริมคลองเหลาน้ี	จึงถูกดัดแปลงเป็นรานอาหารสไตลตางๆ
และพิพิธภัณฑ
นําทานเที่ยวชม	ชมเครื่องแกวโอตารุ	แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียงที่สุด	ชมความสวยงามของแกวหลาก

สีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ	แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ	และยังมีเครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม
และเลือกซื้อได	เมืองน้ีมีชื่อเสียงในดานการทําเครื่องแกวตางๆ
นําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	ใหทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวี	ที่แสนออนหวาน

ชวนใหนาหลงใหล	ดวยกลองดนตรี	(MUSIC	BOX)	อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทําใหทานผอนคลาย
อยางดีเยี่ยม	ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ	เต็มไปหมดมากกวา	3,000	แบบ	รวมถึง
ทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย	ทานสามารถเลือกกลองใส	ตุกตาเซรามิกและ
เพลงมาประกอบกัน
จากนัน้นําทานเดินทางเขาทีพ่ัก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ	การอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อสุขภาพ/	ออนเซ็น	(Onsen)	น้ําแรใน

สไตลญี่ป ุนที่มีสีและแรธาตุที่แตงตางกันไปในแตละพื้นที่	ใหทานไดลงไปแชในบอน้ํารอนธรรมชาติดวยรางการ
เปลือยเปลา	เพื่อเพิ่มความผอนคลายใหรายการและบํารุงผิวพรรณใหดูเปลงปลั่ง	เรียบเนียน	และยังมีสวนชวย
ในเรื่องของการบรรเทาอาการเจ็บป วยตางๆไดอีกดวย
ทีพ่ัก:	Kiroro	Resort	/	Jozenkei	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน	(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะ

ทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปีเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
น้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	Shabu	Shabu	Buffet



โรงงานสุดนารัก	ที่ตอบสนองความฝันของเด็กๆ	มาที่น่ีคุณจะไดพบกับการ
ผลิตขนม	โดยมีเสนทางการเดินชม	ทั่วทั้งโรงงานโดยจุดตางๆ	ก็จะใหทั้งความ
รู	และความเพลิดเพลินไปดวย	นอกจากน้ียังมีคาเฟ 	รานขายของฝาก	และสวน
สวยๆ	ใหน่ังเลนดวย

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึน้ชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวที่ดึงดูดดนักทองเที่ยว
จํานวนมากมาซื้อสินคาจําพวกน้ี	นอกจากขายแลว	ยังมีหลายรานที่ใหลูกคา
เขารวมเวิรคชอปทําถวยแกวดวยตัวเอง	โดยมีคาใชจายในการทําแกว	ชาม
หรือแจกันในราคา	2,000-3,000	เยน

พิพิธภัณฑกลองดนตรี	หรือ	Otaru	Orgel	Emporium	ที่น่ีเป็นแหลงรวบรวม
กลองดนตรีสารพัดรุปแบบ	หลากหลายสไตล	ลักษณะเป็นอาคารเกาแก	3	ชั้น
ภายนอกถูกสรางขึน้จากอิฐแดง	และโครงสรางภายในทําดวยไม	โดยไดรับ
อิทธิพลจากชาวยุโรปที่เขามาตั้งรกรากที่น่ีในสมัยกอน	จนในปัจจุบันกลายมา
เป็นแหลงผลิตกลองดนตรีที่มีอายุรอยกวาปีที่โดงดังที่สุดของญี่ป ุนเลยก็วาได

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	Kiroro	Resort	/	Jozenkei	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวมในไตหวัน	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากัน
นะคะ



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองฟูราโน	เมืองที่ขึน้ชื่อในเรื่องการชมดอกไม
นําทานไปชมโทมิตะฟารม	ฟารมลาเวนเดอร	แหงแรกของเมืองฟุราโนซึ่งที่น่ีทานจะไดพบกกับ	ทุงดอก

ลาเวนเดอรสีมวงแขงกันสงกลิ่นหอมยวนใจและตื่นตาไปกับแปลงดอกที่ตั้งใจปลูกดอกไมทั้งัหมด	7สี	7สายพันธุ
เรียงรายเป็นแปลงยาวเปรียบเสมือนสีของสายรุงตัดกับสีของทองฟา	แลดูสวยงามละลานตา	นอกจากจะเก็บ
ภาพสวยๆของดอกไมแลว	ที่น่ียังมีผลิตภัณฑจากลาเวนเดอรทั้งของใชจําพวกน้ําหอม	สบูดอกลาเวนเดอรแหง
หรือของกินอยางน้ํากลิ่นลาเวนเดอร	พุดดิ้งลาเวนเดอรและที่พลาดไมได	คือไอศครีมลาเวนเดอรที่ความหอม
หวานจะชวยดับรอนไดเป็นอยางดี	รวมถึงของที่ระลึกอื่นๆที่มีใหเลือกช็อป	มีทั่วทุกจุดในฟารม	*ชวงทีช่ม
ลาเวนเดอรคือชวงเดือนมิถุนายน-กลางเดือนสิงหาคม	ทั้งน้ีจะบานหรือโรยขึน้อยูกับสภาพ	อากาศในวัน
เดินทางหมายเหตุ:	ดอกไมจะสลับปรับกันไปตามแตฤดูกาล

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารเมนูบุฟเฟ ตและเมลอนบุฟเฟ ตและเครื่องดื่มSoft	drink

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองบิเอะ	เมืองเล็กๆที่ตั้งอยบูริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด	ที่ไดชื่อวา	Small	Town

Of	The	Most	Beautiful	Hills	เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามที่ตั้งอยบนเนินเขา
นําทานเดินทางไป	ฟารม	ชิกิไซ	โนะ	โอกะ	สวนดอกไมขนาด7เฮกตารใน	Biei,	Hokkaido	ที่น่ีมีพันธุดอกไม

ประมาณ30ชนิดจัดแสดง	ตั้งแตดอกลาเวนเดอร	,ดอกดาวกระจาย,ดอกลูพินและดอกทานตะวัน	สามารถ
สนุกสนานตั้งแตฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูใบไมรวงของทุกๆปี	เปิดใหเขาชมตลอดทั้งปี	ตั้งแตปลายเดือนเมษายน
จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมในชวงฤดูสีเขียว	จะมี	Norokko	(รถโดยสารไมรวมในคาทัวร),รถขนาดเล็ก,รถเข็น
สามารถหาไดภายในสวน	ในระหวางฤดูหนาวคุณสามารถขี่รถเล็กสําหรับวิ่งบนหิมะไดเชนกัน	ยังมีเนินเขาที่
คุณสามารถเห็นสนามขนาดใหญในสี่ฤดู	คุณสามารถพบดอกไมในแตละฤดูเชน	เดือนพฤษภาคมดอกทิว
ลิป,เดือนกรกฎาคมดอกลาเวนเดอรและเดือนสิงหาคมดอกทานตะวัน
นําทานไปชม	Patchwork	road	อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง	เป็นเสนทางชมทุงนา	เนินเขาสีทองอ

รมสลับกับสีเขียงและน่ําตาล	มีตนไมและเนินเขาที่โดงดังจากภาพยนตโฆษณาหลายชิ้น	สองขา้งทางเต็มไปดวย
ยทุงขาว	บารเลยสีเหลืองทองตดั	สลับกับไรขาวโพดและมัน	ฝรั่งสีเขียวสด	เป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการ
ถายรูปและบันทึกไวในความทรงจํา	จน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขา	สูซัปโปโร
นําทานสูยานอ	ชอปป้ิงทานุกิโคจิ	อิสระใหชอปป้ิง	คือบริเวณรอบ	ๆ	สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ	อยูถัดลง

มาทางใตจากสวนโอโดริ	ถือเป็นยานที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร	โดยเฉพาะในเวลาคํ่าคืนที่บรรดาปาย
ไฟโฆษณาบนตึกตาง	ๆ	เปิดไฟสลับสีแขงขันประชันสินคากัน	รอบๆ	บริเวณน้ีมีรานอาหาร	ภัตตาคาร	สถาน
บันเทิงเริงรมยยามราตรี	ทั้งไนตคลับ	บาร	คาราโอเกะ	รวมกันมากกวา	4,000	ราน	ตั้งอยูในตรอกซอกซอย	บาง
รานก็ซอนอยูในตึกตองขึน้ลิฟตไป	แตก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริม
ถนนเต็มไปหมด

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร	เมนูบุฟเฟ ปู3ชนิด	พรอม	BBQ	เบียร	ไวน	แบบไมอัน้
ทีพ่ัก:	Daiwa	Roynet	Sapporo	Susukino	/T	Mark	City	Hotel	/APA	Hotel&Resort	หรือระดับใกลเคียง

กัน(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

มีภูมิทัศนแบบชนบทที่งดงาม	ในเดือนกรกฎาคมเป็นชวงเวลาที่ดีที่สุดในการ
ชมทุงดอกลาเวนเดอร	และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นที่นิยม
สําหรับเลนสกี



มีวิวทิวทัศนที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ	ซึ่งเปิดใหเขาชมฟรีอยาง
อิสระ	ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ	รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูบุฟเฟตและเมลอนบุฟเฟตและเครื่องดื่มSoft	drink

เป็นเมืองเล็กๆ	ลอมรอบดวยภูมิทัศนที่งดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ
เสนหของเมืองน้ี	คือ	การขี่จักรยาน	หรือขับรถผานเนินเขา	และเยี่ยมชมทุง
ดอกไมระหวางทาง

สวนแหงน้ีไดรับสมญานามวาเป็น	Flower	Paradise	พบกับความงามของเหลา
มวลดอกไมที่แขงกันอวดสีสันที่พรอมกันเบงบานในฤดูรอนของเกาะฮอกไกโด

ทุงสีสันตางๆที่ถูกตัดผานดวยถนนเสนเล็กๆมองดูราวกับชิ้นงานตอผา	หาง
จากสถานีรถไฟบิเอไปทางทิศเหนือตามทางสายน้ีประมาณ	2	กิโลเมตร	คุณผู
อานก็จะเห็นพ็อพลาร	–ไมผลัดใบที่จะเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลตนน้ีเดนเป็นสงา
อยูกลางทุงหญาเลี้ยงสัตว	สวยงามดวยสีสันของดอกไมและพืชผลในวงลอม
ของภูเขาไดเซะทซึซัน

แหลงชอปป้ิงเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก	เหมาะสําหรับจับจายซื้อหา
ของฝากจากฮอกไกโด	เป็นชุมชนรานคาประมาณ	200	รานทอดยาวกวา	1
กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร	เชื่อมตอ
กันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแตเขตนิชิ	1	โจเมะจนถึง
นิชิ	7	โจเมะ	จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะ	แสงแดด

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน



*ชวงที่ชมลาเวนเดอรคือชวงเดือนมิถุนายน-กลางเดือนสิงหาคม	ทั้งน้ีจะบานหรือโรยขึน้อยูกับสภาพ	อากาศ
ในวันเดินทางดอกไมจะสลับปรับกันไปตามแตฤดูกาล
ตั้งแตปลายเดือนเมษายนจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมในชวงฤดูสีเขียว	จะมี	Norokko	(รถโดยสารไมรวมในคา

ทัวร),รถขนาดเล็ก,รถเข็นสามารถหาไดภายในสวน	ในระหวางฤดูหนาวคุณสามารถขี่รถเล็กสําหรับวิ่งบนหิมะ
ไดเชนกัน	ยังมีเนินเขาที่คุณสามารถเห็นสนามขนาดใหญในสี่ฤดู	คุณสามารถพบดอกไมในแตละฤดูเชน	เดือน
พฤษภาคมดอกทิวลิป,เดือนกรกฎาคมดอกลาเวนเดอรและเดือนสิงหาคมดอกทานตะวัน

	รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร	เมนูบุฟเฟปู3ชนิด	พรอม	BBQ	เบียร	ไวน	แบบไมอั้น
	Daiwa	Roynet	Sapporo	Susukino	/T	Mark	City	Hotel	/APA	Hotel&amp;Resort		หรือระดับใกลเคียงกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา	-	บาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
อิสระฟรีเดยทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันหรือทานสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได
หมายเหตุ:	มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก	กรณีทานประสงคไปตลาดปลา	กรุณาแจงกับไกดในวัน

แรกของการเดินทาง	เน่ืองจากรถมีที่น่ังกัดไมมีคาใชจายในการเดินทางตลาดปลาโจไก	อิจิบะเป็นตลาด
อาหารทะเลที่	ใหญที่สุดในซัปโปโร	เป็นตลาดที่คึกคักและมากมายไปดวยของฝากของดีของซัป	โปโรและ
ผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด	ทานสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ	ที่ราน	ราคาไมแพง	ที่สั่งตรงมาจากที่
ตางๆของออกไกโด	และทานสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากตางๆไดที่น่ีโดยทางรานจะทําแพ็คเก็จอยางดี
ไปสงที่โรงแรมของเชาวันเทางกลับ
(อิสระอาหารเทีย่งตามอัธยาศัยใหทานเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ)
จนไดเวลานําทานมาสงที่โรงแรมและหรือ	JR	ทาวนเวอร	อิสระใหทานอิสระชอปป้ิง	หรือเดินทางสูสถานที่

ทองเที่ยวอื่น	ๆ	ตามอัธยาศัยอาทิเชน
ตึกทําเนียบรัฐบาลเกา	หรือ	อะคะเร็งงะ	(Akarenga)	ในภาษาญี่ป ุนแปลวา	อิฐสีแดง	เริ่มกอสรางเมื่อปี

พ.ศ.2416	เป็นอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเมริกา	โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐ
แมสซาซูเซตส	สหรัฐอเมริกา	โดยใชอิฐไปจํานวนมากกวา	2.5	ลานกอน	ตึกแดงหลังน้ีใชเป็นที่ทําการรัฐบาล
ฮอกไกโดตั้งแตปี	พ.ศ.2429	ซึ่งผูวาราชการคนแรกที่ไดทํางานในตึกน้ีคือ	มิจิโตชิ	อิวามูระ	(Michitoshi
Iwamura)	แลวใชงานตอเน่ืองยาวนานถึง	80	ปี	กอนที่จะยายไปที่ทําการหลังใหมเป็นอาคารทันสมัยสูง	10	ชั้น
ซึ่งตั้งอยูดานหลังตึก
สวนโอโดริ	เป็นสวนที่ไดถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ	สามารถดูดนักทองเที่ยวทํา

รายไดใหแกฮอกไกโดมากมาย	มีหิมะที่งดงามและการแกะสลักน้ําแข็งที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจากญี่ป ุน
และทั่วโลกไดมากกวา	2	ลานคน
หอนาฬิกาซัปโปโระ	เป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สรางขึน้จากไม	ตั้งอยูในเขตจูโอ	เมืองซัปโปะโระ

เมืองใหญที่สุดของจังหวัดฮกไกโด	ทางตอน	เหนือของประเทศญี่ป ุน	ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกันเป็นที่รูจัก
ในฐานะสัญลักษณของเมือง	และเป็นที่สนใจของนักทองเที่ยว	ทั้งในและตางประเทศแทบทุกคน	ซึ่งนาฬิกาบน
หอยังคงเดินอยางเที่ยงตรง	และมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง
อาคารเจอารทาวเวอร(JR	TOWER)	เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร	ซัปโปโร	เป็	นทั้ง

หางสรรพสินคา	โรงแรม	โรงภาพยนตร	และศูนยอาหาร	มีราน	BIG	CAMERA	จําหนายกลองดิจิตอล,	เครื่องใช
ไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน	UNIQLO	ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน	MATSUMOTO	KIYOSHI	ขาย
ยาและเครื่องสําอาง	อาคาร	JR	TOWER	มีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น	38	เรียกวา	T38	(Tower	Three	Eight)	ที่ระดับ
ความสูง	160	เมตร	จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน	กลางคืน	โดยเฉพาะ
ยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ	โดยมีแสงไฟ	จากกลุมตึก	ยานซูซูกิโนะ	สองสวางที่จุด
กลางเมืองติด	ๆ	กันมีตึก	ESTA	ซึ่งที่ชั้น	10	เป็	น	ศูนยรวมรานราเมน	ซึ่งมีอยูประมาณ	10	ราน	ใหเลือกชิมอรอย



มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก	กรณีทานประสงคไปตลาดปลา	กรุณาแจงกับไกดในวันแรกของการ
เดินทาง	เน่ืองจากรถมีที่น่ังกัดไมมีคาใชจายในการเดินทาง
อาหารเที่ยงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ไมแพตรอกราเมนในยาน	ซูซูกิโน	(ไมรวมตัว๋ขึ	้น	จุดชมวิวราคาประมาณ	700-1000	เยน)
ยานซูซูกิโนะ	ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ	สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ	เมืองซัปโปโร	โดยอยูถัดลง	มาทางใตของ

สวนสาธารณะโอโดริประมาณ	500	เมตร	ซึ่งถือเป็	นยานที่คึกคักและมี	ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร	โดยเฉพาะใน
ยามคํ่าคืนที่มีการเปิ	ดไฟตามปายไฟโฆษณาสีสัน	ตางๆ	บนตึกที่ตั้งอยูในยานแหงน้ี	นอกจากน้ันยังเป็นแหลง
ชอปป้ิง	รานอาหาร	ภัตตาคาร	สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ	ทั้งไนทคลับ	บาร	คาราโอเกะ	สถานอาบอบ
นวด	มากกวา	4,000	ราน	ตามตรอกซอกซอย	จึงไมแปลกที่นักทองเที่ยวจะนิยมมา	ณ	สถานที่แหงนี	-	ทานุกิโคจิ
เป็นแหลงชอปป้ิ	งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ	มี	ความยาว	7	บล็อกถนน	มีรานคา
ตั้งเรียงรายอยูกวา	200	รานคาตั้งขวางในแนว	ตะวันออก-ตะวันตก	อยูระหวางสถานี	Subway	Odori	และ
Susukin	เพื่อไมเป็	นการรบกวนเวลาของทาน	อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
(อาหารเทีย่งและเย็นอิสระตามอัธยาศัย)
ทีพ่ัก:	Daiwa	Roynet	Sapporo	Susukino	/T	Mark	City	Hotel	/APA	Hotel&Resort	หรือระดับใกลเคียง

กัน	(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเที่ยว	สัมผัสบรรยากาศ	ซัปโปโร	และชอป
ป้ิงไดอยางเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน	จากมุมสูง	ที่อาคาร	JR	TOWERเจอาร
ทาวเวอร	เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร	ซัปโปโร	เป็น
ทั้งหางสรรพสินคา	โรงแรม	โรงภาพยนตร	และศูนยอาหาร	โดยมีจุดชมวิวตั้ง
อยูที่ชั้น	38	เรียกวา	T38	(Tower	Three	Eight)	ที่ระดับความสูง	160	เมตร	จึง
มองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน	กลางคืน
โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ	โดยมีแสง
ไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ	สองสวางที่จุดกลางเมืองติดๆ	กันมีตึก	ESTA	ซึ่งที่
ชั้น	10	เป็นศูนยรวมรานราเมน	ซึ่งมีอยูประมาณ	10	ราน	ใหเลือกชิมอรอยไม
แพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน	(ไมรวมตัว๋ขึน้จุดชมวิวราคาประมาณ	700-
1000	เยน)

	Daiwa	Roynet	Sapporo	Susukino	/T	Mark	City	Hotel	/APA	Hotel&amp;Resort	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา-	บาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	สนามบินนิวชิโตเสะ	เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
10.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG671
15.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน



ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	25	ทานขึน้ไป	กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว
-	หรือสงจอยทัวรกับบริษทัที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
-	หรือเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง	10	วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง25ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
2.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทาง

บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

25ทาน
4.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
5.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
6.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
7.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
8.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
9.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
10.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
11.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	10วันกอน

การเดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
12.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
13.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
14.	กรณีตองการพักแบบ	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
15.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
16.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวด/คน/วัน	ในวันทําทัวรเต็มวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดิน

ทาง	รวมจํานวน3ขวด
17.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง	อาทิ

เชน	เริ่มงานเวลา	8.00น.ถึงเวลา	20.00	น.ในวันน้ัน	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
18.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร	(ทาน
สามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด)
19.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
20.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน



ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	คาทัวรสวนที่เหลือชําระ	25	วันกอนออกเดินทาง
ไมมีราคาเด็กInfant	ไมเกิน	2	ขวบ	9,000	บาท

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินสายการบินไทยไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขาง
ตนตัว๋กรุปคลาสประหยัดไมสามารถอัพเกรดที่น่ังชั้นธุรกิจได
2.	คาที่พักหองละ	2	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	30	กิโลกรัม	และ	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการ

บินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คา	รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และ	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7.	คาทิปไกด	คนขับรถ	ทานละ	3,500	เยน	ตอทริป	สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน

สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธ

การออกและเขาเมืองทาน
กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการ
อนุญาตใหเขาประเทศ)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)กําหนดการเดินทาง

ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
4.กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ํานักในประเทศญีป่ ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ากวา	6	เดือน
2.กิจกรรมใดๆ	ทีจ่ะกระทําในประเทศญีป่ ุนจะตองไมเป็นสิง่ทีข่ัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติ

การพํานักระยะสัน้
3.ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน



4.เป็นผูทีไ่มมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญีป่ ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมให
เขาประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

รายการทัวรสามารถสลับปรับและเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,สาย
การบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุนเป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	
โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตาม
โปรแกรมเป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	
อัตราคาบริการขางตนคํานวณ	จากอัตราแลกเปลี่ยน	100	เยน	เทากับ	31.50	บาท	กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูง

ขึน้	บรัษทัฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึน้
ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจาย

ชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทาน
ไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจาก
ประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศญี่ป ุน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋
เครื่องบินใหแกทาน
กรณีทานมีเลขบัตรสมาชิก	Royal	Orchid	Plus	รบกวนแจงพรอมสงสําเนาพาสปอรต	สะสมไมลได50%
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคา

และบริษทั	ฯ	และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดิน
ทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
	รวมถึง	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


