


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	ฮอกไกโด	-	หมูบานนินจาดาเตะจิไดมุระ	-	โนโบ
ริเบทสึ	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น	-	จิโกกุดานิ

NOBORIBETSU
MANSEIKAKU
HOTEL	หรือระดับ
เทียบเทา	4	ดาว

3 ภูเขาไฟอุสุ	-	ทะเลสาบโทยะ	-	ภูเขาไฟโชวะชินซัง	-	ฟารมหมีสี
น้ําตาล	-	ระฆังแหงความรัก	-	กระเชากอนโดลา	-	คิโรโระ	สกี
รีสอรท	-	เมืองโอตารุ

GRAND	PARK
OTARU	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
4	ดาว

4 คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-
นาฬิกาไอน้ําโบราณ	-	เมืองซัปโปโร	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-
ทานูกิโคจิ	-	ยานซูซูกิโนะ

NEW	OTANI	INN
SAPPORO	หรือ
เทียบเทาระดับ	4
ดาว

5 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	เมืองซัปโปโร	-
สวนโอโดริ	-	อาคารเจอารทาวเวอร	-	มิตซุยเอาทเล็ต	ฮอกไกโด	-
บุฟเฟตปูยักษ

NEW	OTANI	INN
SAPPORO		หรือ
เทียบเทาระดับ	4
ดาว

6 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

9	มี.ค.	61	-	14	มี.ค.	61 ฿50,999 ฿49,999 ฿48,999 ฿9,900

21	มี.ค.	61	-	26	มี.ค.	61 ฿50,999 ฿49,999 ฿48,999 ฿9,900



บริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง

ชวงดึก
20.30	น.	คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสายระหวางประเทศชั้น	4	เคานเตอร	C

สายการบินไทย	(TG)	โดยมีเจาหนาที่จากบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึน้เครื่อง
23.55	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินนิวชิโตเซะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุนโดย	สายการบินไทย	เทีย่ว

บินที	่TG	670	(บริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
08.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินชิโตเซะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญีป่ ุน(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชั่วโมง/

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	2	ชั่วโมง)(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่เพื่อความสะดวก
ในการนัดหมาย)หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรญี่ป ุน	พรอมตรวจเช็คสัมภาระ
ฮอกไกโด	เป็นเกาะใหญอันดับสองของญี่ป ุนรองจากเกาะฮอนชู	ตั้งอยูตําแหนงเหนือสุดของประเทศ	เดิม

เกาะฮอกไกโดเป็นที่อาศัยของชนพื้นเมืองดั้งเดิม	คือ	ชาวไอนุ	ซึ่งมีวัฒนธรรมคลายกับอินเดียนแดงของอเมริกา
คําวา	ซัปโปโร	ในภาษาไอนุ	แปลวา	เมืองที่มีแมน้ําไหลผาน	ภูมิประเทศของเกาะฮอกไกโดน้ีเต็มไปดวยทุงหญา
ทุงนา	ปา	ภูเขา	ทะเลสาบ	แมน้ํา	และ	ปลองภูเขาไฟ	จึงเป็นดินแดนที่มีทัศนียภาพงดงามเหมาะสําหรับการทอง
เที่ยวเชิงธรรมชาติและสามารถทองเที่ยวไดตลอดทั้งปี
นําทานเดินทางถึง	หมูบานนินจา	ดาเตะ	จิดาอิมูระ	หมูบานแหงน้ีเป็นที่รวบรวมเหลาซามุไรผูกลาสราง

ขึน้เพื่อจําลองบรรยากาศของบานเรือนสมัยเอโดะของญี่ป ุน	นักทองเที่ยวสามารถเขาไปรับชมการแสดงละคร
สมัยเกา	การแสดงนินจา	สนุกสนานบานจําลองของนินจา	พรอมเก็บภาพความประทับใจกับเหลาซามุไร

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารทะเลหมอไฟ	(SEAFOOD	HOTPOT	SET)

นําทานชมความแปลกของธรรมชาติที่	“จิโกกุดานิ”	หรือ	“หุบเขานรก”	บอโคลนเดือดที่ธรรมชาติได
สรางสรรคขึน้อุดมไปดวยแรกํามะถัน	ซึ่งเกิดจากความรอนใตพิภพเผาผลาญกํามะถันแลวพวยพุงขึน้มารวมตัว
กันจนเกิดเป็นแอง	...
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม	เมนู	บุฟเฟตอาหารนานาชาติ	พรอมขาปูยักษ
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	NOBORIBETSU	MANSEIKAKU	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา	4	ดาว
หามพลาด:	เปิดประสบการณการอาบน้ําแรเพื่อสุขภาพออนเซ็น	(ONSEN)	การอาบน้ําแรในแบบของญี่ป ุน



สรรพคุณการอาบน้ําแร:	การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการปวด
กระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่งอุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําให
ผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลายความตรึงเครียด	

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

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

เป็นหมูบานจําลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ	ภายในหมูบานมีทั้ง
หอสังเกตการณ	โรงละคร	วัด	รานคา	หมูบานนินจา	หมูบานซามูไร	และอื่นๆ
อีกมากมาย	สามารถสัมผัสบรรยากาศไดเหมือนอยูในหนังญี่ป ุนโบราณเลยที
เดียว	นอกจากน้ียังมีคนแตงตัวเป็นพอคา	ซามูไร	นินจา	เดินไปมา	และ
สามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารทะเลหมอไฟ	(SEAFOOD	HOTPOT	SET)

เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ	อุดมไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิดจากความรอน
ใตดิน	บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก

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



เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	2	ชั่วโมง(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมาย)

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม	เมนู	บุฟเฟตอาหารนานาชาติ	พรอมขาปูยักษ
	NOBORIBETSU	MANSEIKAKU	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา	4	ดาว

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชาทีห่องอาหารของโรงแรม
นําทานขึน้	“กระเชาไฟฟ า”	สู	“ภูเขาไฟอุสึ”	(Mt.	Usuzan)	(ในกรณีทีอ่ากาศเอื้ออํานวย)	ที่ไดชื่อวาเป็น

ภูเขาไฟที่ระเบิดบอยที่สุดในญี่ป ุนในชวง	100	ปีที่ผานมา	และเป็นจุดศูนยกลางที่ทําใหเกิดทะเลสาบโทยา	และ
พบวาภูเขาไฟลูกน้ี	จะมีการปะทุขึน้มาเป็นระยะทุก	20-50	ปี	ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของพื้นที่แถบน้ี
อยูอยางตอเน่ือง	จนกระทั่งเกิดการระเบิดครั้งใหญในปี	พ.ศ.	2486	ทําใหเกิด“ภูเขาไฟโชวะชินซัง”	(Mt.
Showa	shinzan)	ปัจจุบันภูเขาลูกน้ีหยุดเติบโตแลวแตยังมีควันขาวปะทุออกมา	ตามรอยแยกแตกของพื้นหิน
บนยอดเขาซึ่งมีความรอนสูงมาก	เป็นยอดเขาที่หิมะไมอาจปกคลุมไดในฤดูหนาว	อิสระใหทานไดชื่นชมกับความ
สวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศนในอีกรูปแบบหน่ึง
นําทานชม	“ศูนยอนุรักษพันธุหมีสีน้ําตาล	”หมีสีน้ําตาล	มีถิ่นกําเนิดอยูแถวไซบีเรีย	และที่เกาะฮอกไกโด

เทาน้ัน	ปัจจุบันน้ีไดกลายเป็น	สัตวใกลสูญพันธ	และหาดูไดยากเต็มที
อิสระใหทานไดใหอาหารและเพลิดเพลินกับความนารักของเหลาหมีสีน้ําตาลที่อยูรวมกันเป็นฝูง	และเลือกซื้อ

ของ	ที่ระลึกตามอัธยาศัย

ชวงเทีย่ง
เทีย่งรับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	SALMON	TEPPAN	YAKI	SET

นําทานเดินทางไปสัมผัสกับ	ลานสกีรีสอรท	KIRORO	SKI	RESSORT	ตั้งอยูทามกลางขุนเขาที่	ปกคลุมดวย
หิมะแสนนุม	เชิญทานสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจง	ณ	ลานสกีเพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีที่หลากหลาย	ไมวา
จะเป็น	สกี,	สโนวบอรด,	กระดานเลื่อนหิมะ	ฯลฯ	(**คาทัวรไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี	ราคาประมาณ
8,100	เยนตอทาน	และไมรวมคากระเชากอนโดลา	ราคาทานละ	2,000	เยน**	)

หรือ	จะเลือก	ชอปป้ิงทีโ่ซนพลาซา	คิโรโระ	รีสอรท	ถูกเลือกเป็นโลเคชัน่หลักหนัง	“แฟนเดย	แฟน
กันแควันเดียว”	เรื่องแรกของคายจีดีเอช	เปิดมุมสวยทัว่สกีรีสอรทใชเป็นสถานทีถ่ายทํา	ใน
LOCATION	ตางๆ	เชน	ระฆังแหงความรัก	(LOVE	BELL)	ตั้งอยูบนยอดเขาอะซาริ	(ASARI	PEAK)	ของ	“คิ
โรโระ	รีสอรท”	ระฆังน้ีมีตํานานของความรักอันศักดิส์ิทธิ	์นักทองเที่ยวมักจะมาเคาะระฆัง	แลวอธิษฐานขอพรให
ความรักใหสมหวังตลอดไป	การเดินทางขึน้ไปยัง	ระฆังแหงความรัก	ตองน่ังกระเชากอนโดลาขึน้สูยอดเขา
โดยระหวางทางจะเห็นตนไมและหุบเขากวางใหญ	และเมื่อขึน้ไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏตรงหนา	พรอม
ระฆังแหงความรัก	ตั้งตระหงานอยู	นอกจากจะเป็นจุดใหคูรักมาตีระฆังขอพรเรื่องความรักแลว
ยังเป็นจุดถายรูปที่สวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงดวย	ลานสกี	สําหรับนักสกีมืออาชีพและสมัครเลน	เพลิดเพลิน



กับการเลนสกีและสโนวบอรด	สมาชิกตัวนอยก็สามารถเลนสนุกได	เพราะมี	ANNIE	KIDS	SKI	ACADEMY
โรงเรียนสอนสกีสําหรับเด็ก	นอกจากน้ี	ยังมีกิจกรรมแสนสนุกในลานหิมะขนาดใหญ	SNOW	PARK	และสุดทาย
คิโรโระ	รีสอรท	มารเก็ต	แหลงรวมขนมอรอยเเละสินคาที่ขึน้ชื่อของฮอกไกโดไวครบ	ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถ
ชอปป้ิงกลับไปเป็นของฝากไดในแหงเดียวที่น่ี	

นําทานออกเดินทางสู	“เมืองโอตารุ”ศูนยกลางการคาทางน้ําที่โดดเดนที่สุดในเกาะฮอกไกโด	ระหวางทาง
ทานจะไดเพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูอยางเรียบงายของญี่ป ุน
“โอตารุ”	เป็นเมืองที่ทานจะไดซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหน่ึงวาเดินอยูในเมืองเวนิส

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	บุฟเฟตอาหารนานาชาติ
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	GRAND	PARK	OTARU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล	เป็นอีกหน่ึงแหงที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยม
มากในเกาะฮอกไกโด	มีหมีมากกวา100ตัว	อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึง
สามสิบปี	สามารถใหอาหารหมีไดอยางใกลชิด	และสามารถเพลิดเพลินกับ
การแสดงแสนนารักของเจาหมีสีน้ําตาลแสนรูที่ถูกฝึกมาเป็นอยางดี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	SALMON	TEPPAN	YAKI	SET



คาทัวรไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี	ราคาประมาณ	8,100	เยนตอทาน	และไมรวมคากระเชากอนโดลา	ราคา
ทานละ	2,000	เยน

ตั้งอยูที่หมูบานอะไกกาวา(Akaigawa	Village)	ใกลเมืองโอตารุ	สามารถเดิน
ทางจากเมืองซัปโปโรไปไดอยางสะดวกดวยรถไฟ	ในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆ
รีสอรทจะเป็นสถานที่เลนสกีที่มีหิมะคุณภาพดี	เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแปง
ฝ ุน	ลอมรอบดวยทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

ระฆังแหงความรัก	ตั้งอยูบนยอดเขาอาซาริ	ที่คิโรโระ	รีสอรท	มีความเชื่อกัน
วา	ถาใครไดลั่นระฆัง	และอธิฐานเกี่ยวกับความรักจะสมหวัง	เพียงเขยาระฆัง
ใหดังกังวาน	ตั้งสติ...แลวขอพร	มาลุนวาคุณจะสมหวังในเรื่องความรัก	จุดน้ี
เป็นสวนหน่ึงในฉากการถายทําในหนังเรื่อง	แฟนเดยแฟนกันแควันเดียว

น่ังกระเชากอนโดลา	ระยะทางประมาณ	4	กิโลเมตร	(ใชระยะเวลาประมาณ
20	นาที)	นําทุกทานขึน้สู	ยอดเขาอาซาริ	(ASARI)	เพื่อไปสั่นระฆังแหงความ
รัก	โดยระหวางทางจะเห็นตนไมและหุบเขากวางใหญ	และเมื่อขึน้ไปถึงก็จะพบ
ความสวยงามปรากฏตรงหนา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	บุฟเฟตอาหารนานาชาติ
	GRAND	PARK	OTARU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
นําทานแวะชม	“คลองโอตารุ”ที่มีความยาว	1,140	เมตร	และเชื่อมตอกับอาวโอตารุ	ซึ่งในสมัยกอนประมาณ

ค.ศ.	1920	ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือเฟ่ืองฟู	คลองแหงน้ีไดถูกใชเป็นเสนทางในการขนสงสินคา	จาก
คลังสินคาในตัวเมืองโอตารุออกไปยังทาเรือบริเวณปากอาวใหทานเดินเลน	พรอมถายรูปตามอัธยาศัยกับ
อาคารเกาแกริมคลองและวิวทิวทัศน
จากน้ันนําทานชม	“พิพิธภัณฑกลองดนตรี”	อาคารเกาแกสองชั้น	ที่ภายนอกถูกสรางขึน้จากอิฐแดง	แต

โครงสรางภายในทําดวยไม	พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึน้ในปี	1910	ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกา
แกและควรแกการอนุรักษใหเป็นสมบัติของชาติ	ใหทานไดทองไปในดินแดนแหง	MUSIC	BOX	และเลือกซื้อเป็น



ของฝากอิสระตามอัธยาศัย
นําทานเที่ยวชม	ชมเครื่องแกวโอตารุ	แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียงที่สุด	ชมความสวยงามของแกวหลาก

สีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ	แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ	และยังมีเครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม
และเลือกซื้อได	เมืองน้ีมีชื่อเสียงในดานการทําเครื่องแกวตางๆ
นําทานชม	นาฬิกาไอน้ําเรือนแรกของญีป่ ุน	สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน	นาฬิกาน้ี

จะพนไอน้ํา	มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ	15	นาที	เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนที่แคนาดา	ใหไดชื่นชมและเก็บภาพ
ความประทับใจไวไวเป็นที่ระลึก

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	HOKKE	FISH	SET

จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองซัปโปโร	(SAPPORO)

จากน้ันนําทานเดินทางสู	“โรงงานช็อตโกแลต	(SHIROI	KOIBITO)”แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศญี่ป ุน	ตัวอาคารของโรงงานสรางขึน้ในสไตลแบบยุโรป	ที่แวดลอมไปดวยสวนดอกไม	ซึ่งมีช็อคโกแลต
ทีข่ึ้นชื่อทีสุ่ดของทีน้ี่คือ	SHIROI	KOIBITO	มีความหมายวา	ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก	ใหทานไดชมประวัติ
ความเป็นมาของโรงงานและอิสระเลือกซื้อช็อคโกแลตเป็นของฝาก
นําทานชอปป้ิง	“ยานทานุกิ	โคจิ”	ถนนคนเดินในรมอันเกาแกกวา	130	ปี	ของเมืองซัปโปโร	ที่มีความยาว

กวา	900	เมตร	รานคามากมายนับ	200	รานที่ใหทานเดินเลือกซื้อสินคาตางๆอยางจุใจอาทิ	เชน	รานสินคา	98
เยนรานรองเทาและกระเปาราคาถูกที่มีใหเลือกหลากหลายแบบที่เริ่มตนราคาตั้งแต	1050	เยน	รานขายเครื่อง
สําอางรานขายอุปกรณเกี่ยวกับสนัข	รานขายผลไมพื้นเมือง	รานเกมส	รานขายเสื้อผา	รานอาหาร	ฯลฯ
นําทานชอปป้ิง	“ยานซึซึกิโนะ”	ที่มีรานคามากกวา	4,500	รานใหทานไดเลือกจับจายซื้อของมากมาย	เชน

ราน	BIG	CAMERA	จําหนายกลองดิจิตอล	เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส	ราน	100	เยน	ราน	UNIQLO	ขาย
เสื้อผาแฟชั่นวัยรุนราน	MATSUMOTO	KIYOSHI	ขายยาและเครื่องสําอาง	อาทิ	SHISEDO,	KOSE,	KISS,
SKII,	KANEBO

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เมนู	บุฟเฟตชาบู	ชาบู	สไตลญีป่ ุน	(SHABU	SHABU	BUFFET)

นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	NEW	OTANI	INN	SAPPORO	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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

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



นาฬิกาไอน้ําโบราณ	สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน
นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา	มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ	15	นาที

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	HOKKE	FISH	SET

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

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

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

ยานซูซูกิโนะ	เป็นยานบันเทิงที่ใหญที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ป ุน	เต็มไป
ดวยรานคา	บาร	รานอาหาร	รานคาราโอเกะ	และตูปาจิงโกะ	รวมกวา	4,000
ราน	ปายรานคาสวางไสวยามคํ่าคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว	ในชวงเดือน
กุมภาพันธ	ยานซูซูกิโนะจะจัดเทศกาลหิมะ	เป็นเจาภาพการแขงขันแกะสลัก
น้ําแข็ง	ประจําทุกปี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	บุฟเฟตชาบู	ชาบู	สไตลญี่ป ุน	(SHABU	SHABU	BUFFET)
	NEW	OTANI	INN	SAPPORO	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
เชารับประทานอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	“อาคารทีท่ําการรัฐบาลเกา”	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1888	สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น



สัญลักษณแหงเมือง	ซัปโปโร	ทําใหนักทองเที่ยวทองถิ่นและตางชาติรูจักกันอยางแพรหลายสไตลการสรางของ
โดมแปดเหลี่ยม	นํามาจากที่ทําการรัฐแมสซาซูเสททในประเทศสหรัฐอเมริกา	ผูที่ออกแบบอาคารน้ีเป็น
สถาปนิกทองถิ่น	และสรางอาคารน้ีโดยใชวัสดุภายในประเทศ	อาคารน้ีเคยเป็นอาคารที่ใหญและสูงที่สุดใน
ประเทศญี่ป ุน
นําทานชมสัญลักษณของเมือง	คือ	“หอนาฬิกาโบราณ”	เมืองซัปโปโร	ซึ่งสรางขึน้ตั้งแตปี	ค.ศ.	1878	ปัจจุบัน

ถือวาเป็นสัญลักษณคูเมือง	นอกจากน้ียังถือวาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีคาของชาวญี่ป ุน	ซึ่งยังคงบอกเวลา
อยางเที่ยงตรงมานานนับ	100	ปี	ทั้งยังไดรับการอนุรักษไวเป็นสมบัติลํ้ าคาทางวัฒนธรรมที่สําคัญของญี่ป ุนอีก
ดวย
นําทานเดินทางสู	“สวนโอโดริ”	เป็นถนนซึง้มีความกวาง	105	เมตร	และยาวถึง	3.8	กิโลเมตร	สีเขียวของ

ตนไมทําใหสถานที่แหงน้ีเป็นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเลน	พักผอนหยอนใจ	ปลายสุดของถนนเป็นที่ตั้งของ
หอเสาทีวีสูง	147.2	เมตร	ภายในบริเวณน้ีมีรองไมดอก	น้ําพุ	และประติมากรรมเป็นชิ้นๆ	ตั้งประดับอยู
นําทานชอปป้ิง	JR	TOWER	ตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับสถานีเจอารซัปโปโร	แหลงที่ตั้งของหาง

สรรพสินคาชื่อดังและรานคามากมายใหทานไดชอปป้ิง	ไดจุใจ	เชน	ราน	BIG	CAMERA	จําหนายกลองดิจิตอล,
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส,ราน	100	เยน,ราน	UNIQLO	ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน	MATSUMOTO
KIYOSHI	ขายยาและเครื่องสําอาง	SHISHEDO,	KOSE,	KISS,	SK	II,	KANEBO,	MARJORICA	เป็นตน

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	TEMPURA	SET

นําทานเดินทางสู	มิตซุยเอาทเล็ต	“MITSUI	OUTLET”	เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายแบรนดดัง
ระดับโลก	และแบรนดญี่ป ุน	อาทิ	MK	MICHEL	KLEIN,	MORGAN,	ELLE,	CYNTHIA	ROWLEY,	DIFFUSIONE
TESSILE	ฯลฯเลือกซื้อกระเปาไฮโซ	BALLY,	PRADA,	GUCCI,	DIESEL,	TUMI,	GAP,	ARMANY	ฯลฯ	เลือกดู
เครื่องประดับและนาฬิกาหรูอยาง	TAG	HEUER,	AGETE,	S.T.DUPONT,	TASAKI	และสินคาอื่นๆอีกมากมาย
ในราคาลด	30-80	%	ซึ่งภายในยังมีรานอาหาร	รานกาแฟ	สําหรับใหทานไดน่ังผอนคลายอีกดวย

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	PECIAL:	เมนูพิเศษ	บุฟเฟ ตป้ิงยางสไตลญีป่ ุน	พรอมปูยักษ

3	ชนิด	คือ	ปูสุไว	ปูขน	ปูทาราบะ	ปูน้ําเย็นแหงเกาะฮอกไกโดทีไ่ดรับการกลาวขานจากนัก
โภชนาการญีป่ ุนวาเป็นปูน้ําเย็นทีมี่รสชาติอรอยทีสุ่ดใหทุกทานไดอิม่อรอยกันแบบไมอัน้	พิเศษ!!!
++	บริการเครื่องดื่ม	เบียร	ไวน	สาเก	แบบไมอัน้++

นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	NEW	OTANI	INN	SAPPORO	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

เป็นอาคารสีแดงอิฐ	สรางในปี	1888	นับเป็นอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่
อาคารของญี่ป ุนในสมัยน้ัน	ภายในตกแตงอยางหรูหรา	ดานหนามีสัญลักษณ
ดาวหาแฉก	ธงรูปดาวเจ็ดแฉก	และสวนหยอมที่รมรื่น	เรียงรายดวยตนซากุระ
และตนแปะกวย	อาคารแหงน้ีเคยเป็นที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะ
ฮอกไกโด	ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ	และหอสมุดเก็บ
บันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สรางขึน้จากไม	ตั้งอยู
ในเขตจูโอ	เมืองซัปโปโร	ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน	เป็นอาคารทรง
ตะวันตกแหงหน่ึง	ในจํานวนนอยที่หลงเหลืออยูในเมืองน้ี	ทําใหรูจักในฐานะ
สัญลักษณของเมือง



เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

สวนสาธารณะที่ตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว	1.5	กิโลเมตร	สวนโอโดริ
เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงในญีป ุน	แตลักษณะทั่วไปจะดู
คลายกับเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ัง
เหนือและฝ่ังใต	ในชวงตนเดือนกุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานที่
จัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือชางแกะสลักจากทั่วโลก

อาคารสรรพสินคาขนาดใหญ	เป็นอาคารสูง	38	ชั้น	ที่เชื่อมตอกับสถานี	ที่ซึ่ง
ไมวาอะไรก็มีพรอมตั้งแตของฝากจากฮอกไกโด	และขนมขึน้ชื่อจนถึงเครื่องใช
ไฟฟา	และมีจุดชมวิวอยุที่ชั้น	38	ดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	TEMPURA	SET

เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ	outlet	mall	ขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	ใกล
สนามบิน	New	Chitose	ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา	128	ราน	รวม
ถึงรานคาปลอดภาษี	ศูนยอาหารขนาดใหญจุ	650	ที่น่ัง	และรานจําหนาย
สินคาพื้นเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	SPECIAL:	เมนูพิเศษ	บุฟเฟตป้ิงยางสไตลญี่ป ุน	พรอมปูยักษ	3	ชนิด	คือ
ปูสุไว	ปูขน	ปูทาราบะ	ปูน้ําเย็นแหงเกาะฮอกไกโดที่ไดรับการกลาวขานจากนักโภชนาการญี่ป ุน	วาเป็นปูน้ําเย็น
ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบไมอั้น	พิเศษ!!!	++	บริการเครื่องดื่ม	เบียร	ไวน	สาเก	แบบไม
อั้น++

	NEW	OTANI	INN	SAPPORO		หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา	-	บาย	



บริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง

เชา	รับประทานอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม	สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	“สนามบิน
ซิโตเช”

10.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบิน	สายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	671	(บริการอาหาร
และน้ําดื่มบนเครื่อง)

15.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1)	โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร	จะยังไมคอนเฟิรม	100%	ซึ่งโรงแรมที่พัก	อาจมีการเปลี่ยนแปลง	โดยจะใชอยู
ในระดับเดียวกัน	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	1-3	วัน	พรอมทั้งใบนัดหมาย
เตรียมตัวการเดินทาง

2)	สําหรับโรงแรมที่ญี่ป ุน	หองพักคอนขางเล็ก	และบางโรงแรมจะไมมีหองพักสําหรับ	3	ทาน	ซึ่งทานอาจจะตองพัก
เป็น	หองที่นอน	2	ทาน	และ	1	ทาน	(แยกเป็น	2	หอง)	และบางโรงแรมในหองพักจะไมมีเตียงคู	อาจจะมีแคเพียง	1
เตียง	สําหรับนอน	2	ทานเทาน้ัน	และบางโรงแรมหองพักแบบ	2	เตียงเต็ม	ทางบริษทัขออนุญาตจัดหองพักใหทาน
แบบพักทานเดียว/หอง

3)	กรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋เดินทางภายในประเทศ	หรือไฟลทตอ	กรุณาติดตอเจาหนาที่บริษทัฯ	ใหทราบกอน
ทําการออกตัว๋	มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

4)	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทาง
บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	15,000	บาท	หรือ	ชําระทัง้หมด	

2.	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	30	วัน	กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด	ขอสงวนสิทธิใ์นการบอก
ยกเลิกการเดินทาง

3.	การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ	หรือ	อีเมล	ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย	พรอมกรอกรายชื่อ
ของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง	และแนบสําเนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6
เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป–กลับ	พรอมคณะ	ชั้นประหยัดพรอมภาษีสนามบินทุกแหงตามเสนทางที่ระบุในรายการ(ไม
สามารถเลื่อนวันเดินทางได)

2.	คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
4.	คาที่พักตามระบุในรายการ	พักหองละ	2-3	ทานตามโรงแรมที่ระบุ	หรือเทียบเทา
5.	คารถรับ–สง	และนําเที่ยวตามรายการ
6.	คาภาษีสนามบิน	ทุกแหงที่มี
7.	น้ําหนักกระเปาสัมภาระสายการบินไทย	(TG)ขาไปและกลับทานละ	30	กก.

8.	คาไกดทองถิ่นนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง

–การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
–คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน	500,000	บาท(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษทัไดทําไว	)

1.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทางคาโทรศัพทสวนตัว,	คาซักรีด,	มินิบารในหอง,	รวมถึงคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(หากทานตองการสั่งเพิ่ม	กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตาง
หาก)

2.	คาทิปคนขับรถ	และไกดทานละ	4,000	เยน	ตลอดทริป	ตอ	1	ทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั	หรือตองการใบกํากับ

ภาษี)

4.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	ที่หนักเกินสายการบินกําหนด(ปกติ	30	กก.)

5.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย	กรุณาเตรียมเอกสารคือ	1)พาสปอรต	2)ใบ
ประจําตัวคนตางดาว	3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู	4)สําเนาทะเบียนบาน	5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย	6)รูปถายสี	2
น้ิว	2	รูป	แลวทางบริษทัฯจะเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก	(สําหรับหนังสือเดินทาง
ตางดาว	เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา–ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)

6.	คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว	(ลูกคาตองเป็นผูชําระดวยตนเอง)



เรื่อง	การยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทยเริม่บังคับใชในวันที	่1	กรกฏาคม	พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ป ุนไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพํานักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ป ุน	ไดประกาศเริ่มบังคับใชในวันที่	1	กรกฏาคม	พ.ศ.2556	และสามารถพํานักในประเทศญี่ป ุนได	15	วัน
(หากผูยื่นประสงคจะพํานักในประเทศญี่ป ุนเกิน	15	วัน	หรือไปทํางาน	หรือมีวัตถุประสงคอื่นๆ	จะตองยื่นขอวีซาตาม
ปกติ)

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	มีดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ในกรณีเดินทางเป็นกรุปทัวร	บริษทัจะเป็นผูดําเนินการออกเอกสารดัง

กลาว)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)(ในกรณีเดิน
ทางเป็นกรุปทัวร	ทางบริษทัจะเป็นผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว)

4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน(ในกรณีเดินทางเป็นกรุปทัวร	ทางบริษทัจะเป็นผูดําเนิน
การออกเอกสารดังกลาว)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา	6	เดือนขึน้ไป
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบินหรือการ
จราจรเป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมาย	ของประเทศญี่ป ุน
สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาไดโดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะ
สม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลักจึงขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง****
หมายเหตุอื่นๆ	

1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางตํ่ากวา	30	ทาน(ผูใหญ)โดยบริษทัฯจะแจง
ใหทราบลวงหนาอยางนอย	7	วัน	กอนการเดินทาง

2.	เที่ยวบิน	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเป็นสําคัญ

3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง
เที่ยวเทาน้ัน

4.	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น	อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสาย
การบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,	การกอจลาจล,	การเมือง,	ภัยธรรมชาติ	(โดยบริษทัฯจะดําเนินการประสาน
งานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา)

5.	ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไ์มคืนเงิน	ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	เชน	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

6.	ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
แลว	ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

8.	บริษทัขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน



เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืน
เงิน	ไดทุกกรณี		และ	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	รวมถึง	เมื่อทานออก
เดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น


