


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	เมืองซัปโปโร	-	อาซาฮิคาวา	-	ตรอกราเม็ง	หรือ	หมูบานรา
เมน	-	เมืองบิเอะ	-	สวนดอกไมชิคิไซ	-	เมืองฟูราโน	-	โทมิตะฟารม	-	ทุงดอก
ลาเวนเดอร	-	เมืองยูบาริ	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่
YUBARI
RESORT
หรือ
เทียบเทา

3 โนโบริเบทสึ	-	จิโกกุดานิ	-	ภูเขาไฟโชวะชินซัง	-	ภูเขาไฟอุสุ	-	ทะเลสาบโทยะ	-
ออนเซ็น

พักที่
TOYA
SUN
PALACE
HOTEL
หรือ
เทียบเทา

4 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	นาฬิกาไอน้ําโบราณ	-
ถนนซาไกมาจิ	-	โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	เมือง
ซัปโปโร	-	ดิวตี้ฟรี	-	ทานูกิโคจิ	-	รานดองกี้

พักที่
TMACK
CITY
HOTEL
หรือ
เทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด

พักที่
TMACK
CITY
HOTEL
หรือ
เทียบเทา

6 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

12	ก.ย.	60	-	17	ก.ย.	60 39,991	บาท 39,991	บาท 38,991	บาท 10,000	บาท



ทางเราขอสงวนสิทธิก์ารเลือกทีน่ัง่บนเครื่องบินไทยแอรเวย	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏระเบียบ
ของสายการบินสําหรับการสุมจับทีน่ัง่วางบนเครื่องใหกับลูกคา
บริการอาหารรอนบนเครื่อง

ชวงคํ่า
20.30	น.	นัดพบกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	,	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตู	2	เคานเตอร	Cสาย

การบินไทย	(	Thai	Airway	)	...	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลด
สัมภาระ
23.45	น.	ออกเดินทางสูประเทศญี่ป ุน	เกาะฮอกไกโด	โดยเที่ยวบินที่	TG	670	**	ทางเราขอสงวนสิทธิก์าร

เลือกที่น่ังบนเครื่องบินไทยแอรเวย	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏระเบียบของสายการบินสําหรับการสุมจับที่น่ัง
วางบนเครื่องใหกับลูกคา
**	[	บริการอาหารรอน	บนเครื่อง	]	*

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินชินชิโตเสะ	เมืองซัปโปโร	เกาะฮอกไกโด	...	นําทานผานขั้นตอนการ

ตรวจคนเขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว	...
09.00	น.	ไกดจะนําทานไปขึน้รถบัสที่เตรียมไว	..	และเขาสูโปรแกรมทองเที่ยว	เริ่มจาก	เมืองอาซาฮีคาวา

(Asahikawa)	ที่ตั้งอยูกลางเกาะฮอกไกโด	..	เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองรองจากเมืองซัปโปโร	..
พาทุกทานไปยัง	หมูบานราเมน	(Ramen	Village)	ซึ่งเมืองแหงน้ี	มีประวัติศาสตรการทําราเมน	มาอยาง

ยาวนาน	นับตั้งแตยุคหลังสงครามโลกครั้งที่	2	และมีน้ําซุปแบบฉบับของตัวเอง	โดยหมูบานราเมน	ถือกําเนิดมา
ในปี	1996	เพื่อใหเหลานักทองเที่ยวไดเขามาสัมผัสรสชาตแบบดั้งเดิมของรานราเมนที่มีชื่อเสียงทั้ง	8	รานได
อยางเต็มที่
**	อิสระ	อาหารกลางวัน	@	หมูบานราเมน	แหงน้ี	**

ชวงบาย
หลังจากน้ัน	เดินทางไปยัง	เมืองบิเอะ	(	Biei	)	ที่ตั้งอยูบริเวณกลางเกาะฮอกไกโด	ที่ไดชื่อวา	Small	Town	Of

The	Most	Beautiful	Hills	ความนารักของเมืองน้ีอยูที่ภาพวิวทิวทัศนแบบพาโนรามาวิวระหวางสองขางทาง
..	และนําทานไป	สวนดอกไมชิคิไซ	โนะโอกะ	(	Shikisai	no	oka	)ใหทานเที่ยวชม	และถายรูปเป็นที่ระลึก

อยางเต็มอิ่ม	กับสวนที่ไดรับสมญานามวาเป็น	Flower	Paradise	พบกับความงามของเหลามวลดอกไมที่แขงกัน
อวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบงบานพรอมกัน	..



จากน้ันไปตอที่	เมืองฟูราโน	(	Furano	)	ไปยัง	ฟารมโทมิตะ	(Tomita	Farm)	สัมผัสความงดงาม	และ
อากาศอันแสนบริสุทธิ	์ณ	ทุงดอกไม	นานาพันธุ	ใหทานไดเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย	โดยเฉพาะ	ทุงดอก
ลาเวนเดอร	ที่มีชื่อเสียงประจําฟารมแหงน้ี	ซึ่งจะบานเต็มที่ในชวงกลางเดือนกรกฎาคม-ตนสิงหาคม	ทําใหมี
นักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมมากมายในทุกๆปี	**	(	ระยะเวลาในการบานของดอกลาเวนเดอร	ขึน้กับสภาพ
อากาศในแตละปี	)	**	

ไดเวลาอันสมควร	..	เดินทางไปยัง	เมืองยูบาริ	(Yubari)	เมืองที่ขึน้ชื่อในเรื่องการปลูกเมลอนไดหอมหวาน
ที่สุดของเกาะฮอกไกโด
เขาสูทีพ่ัก	YUBARI	RESORT	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม	**	พิเศษ	ขาปูยักษ	ไมอัน้	และ	ชิม	เมลอน	ยูบาริ	ผล

ไมขึ้นชื่อของเมืองน้ี	**	(ชิมเมลอนเฉพาะกรุปทีเ่ดือนทางเดือนสิงหาคม	เทานัน้)**
หลังอาหาร	..	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับบรรยากาศการแชออนเซ็นหรือ	แชน้ําแร	ในแบบฉบับชาวญี่ป ุน	โดยที่มี

ความเชื่อวา	จะคลายความเหน่ือยลา	และ	ผิวพรรณจะสวยงามเปลงปลั่งกลับมามีชีวิตชีวาไดตามเดิม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

เมืองอาซาฮิกาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร	เมืองอาซาฮิกา
วาไดชื่อวาเป็นหลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแหงหน่ึงของญีป ุ
นอีกดวย	สถานที่ทองเที่ยวในเมืองสวนใหญจึงเกี่ยวของกับความเย็น

เป็นแหลงรวบรวมรานราเมนดังๆที่เปิดมาตั้งแตปี	1951	สองขางทางเป็นราน
ราเมนเล็กๆที่มีที่น่ังเพียง	10	กวาที่	รสชาติของราเมนมีความหลากหลาย	ซึ่ง
ซัปโปโรเป็นตนกําเนิดของมิโซะราเมน(Miso	Ramen)น่ันเอง	นอกจากใน
ตรอกน้ีแลวยังมีรานราเมนอื่นๆที่เปิดอยูในตรอกเยื้องกัน	โดยทําเป็นที่เดิน
ผานลอดตึก	เรียกวา	“ตรอกราเมนใหม”	ราเมนหรือราเม็งของอาซาฮิกาวามี
รสชาติที่เป็นเอกลักษณและไดรับการกลาวถึงกันมาก	บริเวณน้ีมีรานราเมน
ชื่อดัง	8	รานที่แสดงฝีมือการปรุงใหลูกคาไดลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความ
เป็นมาของราเมนจัดแสดงใหชม



เป็นเมืองเล็กๆ	ลอมรอบดวยภูมิทัศนที่งดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ
เสนหของเมืองน้ี	คือ	การขี่จักรยาน	หรือขับรถผานเนินเขา	และเยี่ยมชมทุง
ดอกไมระหวางทาง

สวนแหงน้ีไดรับสมญานามวาเป็น	Flower	Paradise	พบกับความงามของเหลา
มวลดอกไมที่แขงกันอวดสีสันที่พรอมกันเบงบานในฤดูรอนของเกาะฮอกไกโด

มีภูมิทัศนแบบชนบทที่งดงาม	ในเดือนกรกฎาคมเป็นชวงเวลาที่ดีที่สุดในการ
ชมทุงดอกลาเวนเดอร	และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นที่นิยม
สําหรับเลนสกี

มีวิวทิวทัศนที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ	ซึ่งเปิดใหเขาชมฟรีอยาง
อิสระ	ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ	รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

ทุงดอกลาเวนเดอร	(Lavenders)	บานสะพรั่งเหมือนพรมสีมวงในฤดูรอนที่
ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมากมาย	มาเที่ยวชมและถายรูปเป็นที่ระลึกอยางเต็มอิ่ม
สามารถชมความงามและสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรในทุงสีมวง
ซึ่งโดยปกติทุงดอกลาเวนเดอรจะเริ่มบานในชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
ของทุกปี	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)

เคยเป็นเมืองที่อยูในภาวะลมละลาย	ตอมามีขอมูลมาวา	คนในเมืองมีอัตรา
การหยารางตํ่ าที่สุดในประเทศญี่ป ุน	ทําใหคนเรียกเมืองน้ีวา	“ยูบาริ	เมืองแหง
ความรัก”	และเชิญชวนใหคนมาจัดงานสมรสที่น่ีพรอมขายแพ็คเกจทัวร	ให
หนุมสาวรวมกันเก็บเมลอนอะไรก็วาไป



**	อิสระ	อาหารกลางวัน	@	หมูบานราเมน	แหงน้ี	**
ดอกลาเวนเดอร	ระยะเวลาในการบานของดอกลาเวนเดอร	ขึน้กับสภาพอากาศในแตละปี
ชิมเมลอนเฉพาะกรุปที่เดือนทางเดือนสิงหาคม	เทาน้ัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม	พิเศษ	ขาปูยักษ	ไมอั้น	และ	ชิม	เมลอน	ยูบาริ
	พักที่	YUBARI	RESORT	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ัน	ทําการเช็คเอาท	และ	ตรวจสอบสัมภาระกอนออกเดินทาง
นําทานไปที่	เมืองโนโบริเบ็ตสึ	(	Noboribetsu	)	เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของบอน้ําพุรอน	..
แวะชม	หุบเขานรกจิโกกุดานิ	(	Jikokudani	Valley	)	เป็นหุบเขาที่อยูในบริเวณโนโบริเบ็ตสึ	ดวยบรรยากาศ

ที่เต็มไปดวยควันสีขาวพวยพุงออกมาจากซอกหินน้ัน	เพราะน้ําที่บริเวณน้ีจะมีแรกํามะถันอยูมาก	ทําใหที่แหงน้ี
ดูกลายเป็น	“ดินแดนโลกันต”	ตามชื่อของมันน่ันเอง	..

จากน้ัน	เดินทางไปที่	ภูเขาโชวะชินซัน	(Mt.Showa-Shinzan)	ซึ่งเป็นหน่ึงในภูเขารุนใหมของประเทศญี่ป ุน
มีความสูง	290	เมตรโดยประมาณและ	มีภูเขาไฟอูสุ	(	Mt.Usu	)	อยูในบริเวณใกลเคียงกัน	ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ใกล
กับทะเลสาบโทยะ	(Lake	Toya)	ในอดีตเคยระเบิดมาแลว	4	ครั้งในรอบ	100	ปี	และครั้งลาสุดที่มีการปะทุน้ัน
เกิดขึน้ในปี	2000	...
**	ทานสามารถจายเงินเพื่อ	นั่งกระเชาไฟฟา	ข้ึนไปชมทัศนียภาพบนภูเขาไฟอูสุได	และหากมองจากบนนั้นลง
มาทานจะเห็นวิวของทะเลสาบโตยะ	อยางสวยงามที่สุด	**	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากน้ัน	แวะไปถายรูปกับ	ทะเลสาบโทยะ	(	Lake	Toya	)	เป็นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม	มีเสนรอบ

วงยาวประมาณ	40	กิโลเมตร	เกิดจากปากปลองภูเขาไฟอูสุระเบิด	ตั้งอยูใกลกับ	ทะเลสาบชิโกสึ	(Lake
Shikotsu)	ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว	ในหนารอน	อากาศก็เย็นสบาย
เหมาะสําหรับเดินเลน	ป่ันจักรยาน	หรือลองเรือชมทิวทัศน	อันงดงาม	

กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรงกลาง	คือ	เกาะนากาจิมะ	(Nakajima	Island)	สามารถลงไปเดินเลน
ได(ยกเวนฤดูหนาว)	และในชวงไฮทซีซั่น	ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม	จะมีการจุดพลุในเวลา
20:45	ของทุกๆคืน	

เขาสูที่พัก	TOYA	SUN	PALACE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า	



รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม
หลังอาหาร	..	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับบรรยากาศการแชออนเซ็นหรือ	แชน้ําแร	ในแบบฉบับชาวญี่ป ุน	โดยที่มี

ความเชื่อวา	จะคลายความเหน่ือยลา	และ	ผิวพรรณจะสวยงามเปลงปลั่งกลับมามีชีวิตชีวาไดตามเดิม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ	อุดมไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิดจากความรอน
ใตดิน	บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



ภูเขาโชวะชินซัน	ทานสามารถจายเงินเพื่อ	น่ังกระเชาไฟฟา	ขึน้ไปชมทัศนียภาพบนภูเขาไฟอูสุได	และหาก
มองจากบนน้ันลงมาทานจะเห็นวิวของทะเลสาบโตยะ	อยางสวยงามที่สุด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม
	พักที่	TOYA	SUN	PALACE	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ัน	เดินทางไปยัง	เมืองโอตารุ	(	Otaru	)	เมืองทาที่อยูทางตอนเหนือ	ของซัปโปโร	..	มีจุดเดนในเรื่อง

“คลอง”	ที่สวยงาม	และโกดัง	สมัยกอนที่เรียงรายรอบคลองเป็นฉากหลังไปตลอดเสนทาง	...
ใหทานไดถายรูปกับ	คลองโอตารุ	(	Otaru	Canal	)	ที่มีความสวยงามอยางมากตลอดขางทาง	และไปแวะที่

พิพิธภัณฑกลองดนตรี	(music	box	museum)	ที่สรางขึน้ในปี	1910	เป็นอาคารเกา	2	ชั้นทําดวยอิฐแดง
โดยที่ภายในมีกลองดนตรีมากมายใหเลือกซื้อกลับเป็นของฝาก	และยังสามารถตกแตงลวดลายเองไดดวย
...	อีกทั้งดานหนาอาคารแหงน้ีก็มี	นาฬิกาไอน้ํา	(steam	clock)	ซึ่งเป็นของที่สงตรงมาเมืองแวนคูเวอร

แคนาดา	และเป็น	1	ใน	2	เรือนในโลกเทาน้ัน	...	และทุกทานจะได
อิสระเดินเลนที่	ถนนซาไกมาจิ	(	Sakaimachi	Street	)	เป็นถนนคาขายที่ไดรับการอนุรักษ	ตั้งอยูกลางเมือง

โอตารุ	ไมไกลจากคลองโอตารุ(Otaru	Canal	Area)	ปัจจุบันไดรับการดัดแปลงเป็นรานคา	รานอาหาร	รานกาแฟ
รานขายของที่ระลึก	รานเสื้อผา	และพิพิธภัณฑตางๆมากมาย	รวมไปถึงรานชีสเคก	อันเลื่องชื่อ	Le	Tao	ก็ตั้งอยู
บนถนนเสนน้ีดวยเชนกัน	

และหน่ึงในรานที่นาสนใจน่ันคือ	โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ	(	Kitaichi	glass	store	house	)	สรางเมื่อปี
1891	โดยใชหินเป็นสวนประกอบของอาคาร	..	มีอีกชื่อคือ	Sangokan	แปลวา	บานหลังที่สาม	..	ภายในมี
ผลิตภัณฑตางๆที่เป็นเครื่องแกว	ทั้งภาชนะเครื่องครัวตางๆ	และมีหองน้ําชาที่ประดับโคมไฟถึง	167	ตัวเพื่อสราง
บรรยากาศที่สุดแสนจะประทับใจอีกดวย
อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย	ณ	ถนนซาไกมาจิ	

ชวงบาย
ไดเวลาอันสมควร	หลังจากน้ัน	เดินทางไปยัง	โรงงานช็อคโกแลตชิโรย	โคยบิโตะ	หรือ	Shiroi	Koibito

Chocolate	Park	เป็น	Theme	park	ที่สรางโดยบริษทั	อิชิยะ	(Ishiya)	ซึ่งเป็นผูสรางสรรขนมคุกกี้ที่มีแผนคุกกี้
เนยบางๆ	สองแผนประกบเขากับชั้นชอคโกแลตขาว	จนไดชื่อวา	Shiroi	Koibito	(แปลวา	คนรักสีขาว)

ใหทานไดชมสถาปัตยกรรมของที่น่ีทั้งรูปแบบภายนอกอาคารที่ตกแตงอยางนารัก	สวนภายในจะมีทั้งโซน
ขายของที่ระลึก	คาเฟ 	และ	ทานสามารถจายคาเขาชมโรงงานเพิ่มเติมได	กรณีตองกาชมกระบวนการผลิตชอค
โกแลตของที่น่ีโดยผานกระจกใสขนาดใหญได	..
.เขา	เมืองซัปโปโร	พาทุกทานไปที่	AEON	SAPPORO	SOEN	ชอปป้ิงเซ็นเตอรขนาดใหญ	ของเครืออิออน

เพียบพรอมไปดวยรานคากวา	150	ราน	ไมวาจะเป็น	Muji	,	Sanrio	Store	,	100	Yen	Shop	,รานขายยาและ
เครื่องสําอางค	,	รานรองเทา	ฯลฯ	และยังมี	ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญในสวนของ	Jusco	ที่รวมของสด	ของแหง
อีกมากมาย	...

จากน้ัน	นําทานไปชอปป้ิงสินคาคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี	DUTY	FREE	....	และสุดทายของวัน



ไปชอปป้ิงที่	ยานทานุกิโคจิ	(	Tanuki	Koji	)	เป็นยานชอปป้ิงโดยสรางหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน	ซึ่งมี
ความยาว	1	กิโลเมตร	(ประมาณ	7-8	บล็อก)	จนถึงแมน้ํา	Sosei	..	

สองขางทางเต็มไปดวยรานคากวา	200	ราน	ขายของที่ระลึก	ขนม	ของเลน	เครื่องสําอาง	ช็อคโกแลต	เสื้อผา
รานดองกี้โฮเต	(	Donqi	Hote	)	และรานอาหารใหเลือกรับประทานมากมาย	โดยยานน้ีเป็นตลาดเกาแก
มากกวา	100	ปี

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	
เขาสูที่พัก	TMACK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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

นาฬิกาไอน้ําโบราณ	สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน
นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา	มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ	15	นาที

เป็นถนนคาขายที่ไดรับการอนุรักษ	ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ	ไมไกลจากคลอง
โอตารุ	ปัจจุบันไดรับการดัดแปลงเป็นรานคา	รานอาหาร	รานกาแฟ	รานขาย
ของที่ระลึก	รานเสื้อผา	และพิพิธภัณฑตางๆมากมาย



โรงงานช็อคโกแลต	ทานสามารถจายคาเขาชมโรงงานเพิ่มเติมได	กรณีตองกาชมกระบวนการผลิตชอคโก
แลตของที่น่ีโดยผานกระจกใสขนาดใหญได

โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ	(Kitaichi	glass	store	house)	สรางเมื่อปี	1891	โดยใช
หินเป็นสวนประกอบของอาคาร	มีอีกชื่อคือ	Sangokan	แปลวา	บานหลังที่สาม
..	ภายในมีผลิตภัณฑตางๆที่เป็นเครื่องแกว	ทั้งภาชนะเครื่องครัวตางๆ	และมี
หองน้ําชาที่ประดับโคมไฟถึง	167	ตัวเพื่อสรางบรรยากาศที่สุดแสนจะประทับ
ใจอีกดวย

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

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

ดิวตี้ฟรี	(DUTY	FREE	SHOP)	ทุกทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชั้น
นําของโลกโดยปลอดภาษี	ที่น่ีเป็นศูนยช็อปป้ิงปลอดภาษีแหงแรกของญี่ป ุนที่
รัฐบาลอนุมัติใหผูที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดโอกินาวาซื้อโดยไมตองเสีย
ภาษีเหมือนกับเวลาเดินทางไปยังตางประเทศ	มีสินคาประมาณ	4,000-5000
รายการใหเลือกสรร	อาทิ	เครื่องสําอางค	น้ําหอม	นาฬิกา	กระเปา	ไวน	และ
สปิริต	และยังมี	DFS	แกลอเรีย	โอกินาวา	(DFS	Galleria	Okinawa)	ที่เปิดในปี
2005	ใหเขาชมดวย	ตั้งอยูที่ยานชินโตชิน	เมืองนาฮา

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

รานดองกี้โฮเต”	หรือที่หลายๆคนเรียกกันวา	“รานดองกี้”	มีสาขาอยูทั่วไปตาม
ยานสําคัญ	และเมืองใหญๆ	ทั่วประเทศญี่ป ุน	เฉพาะในโตเกียวมีอยูทั้งหมด	35
สาขาเลยทีเดียว	ทั้งในยาน	Shinjuku	Ueno	Asakusa	Ginza	Roppongi
Shibuya	Ikebukuro	และอื่นๆ	สวนในโอซากาที่เห็นไดงายที่สุด	คือ	ยาน
Namba	ตรงชิงชาวงรีสีเหลืองริมคลองโดทม	(Dotombori)

	พักที่	TMACK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา



**	อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย	ณ	ถนนซาไกมาจิ	**
**	อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	**

อิสระ	อาหารกลางวัน	และ	อาหารเย็น

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
**	อิสระตามอัธยาศัย	เต็มวัน	...	ทีเ่มืองซัปโปโร	**
อิสระ	อาหารกลางวัน	และ	อาหารเย็น	
เขาสูทีพ่ัก	TMACK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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)

	พักที่	TMACK	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
07.00	น.	ทําการเช็คเอาท	และ	ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง	สนามบินชินชิโตเสะ
08.00	น.	ถึง	สนามบินชินชิโตเสะ	..	ทําการเช็คอิน	และโหลดกระเปาสัมภาระ	(โปรดอยาลืมวา	ทางสาย

การบินใหน้ําหนักกระเปาตอทาน	ไมเกิน	30	กิโลกรัม)
10.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	671
15.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	..	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน



โปรดอยาลืมวา	ทางสายการบินใหน้ําหนักกระเป าตอทาน	ไมเกิน	30	กิโลกรัม

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไม	ถึง	20	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากเกิดสิง่ของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ

ทาน,	เกิดจากการโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
8.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
9.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
10.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
11.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
12.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
13.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง
ตามรายการทัวรขางตน
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[	2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	30	กิโลกรัม	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการ

บินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศก	/	หัวหนาทัวร	ทานละ	4,000	เยน	ตอทาน	/	ทริป*	(เก็บทิปกอนการเดิน



ทาง	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	)	*
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอน
การตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญีป่ ุน
**เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่อง
ทีพ่ักทางบริษทัจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญีป่ ุน**
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คน	รูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

***	ราคาจอยแลนด	ไมรวมตัว๋เครื่องบิน	30,991	บาท	/	ทาน	***
***	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,500	บาท	/	ทาน	***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอ

ทาน	***	(เก็บทิปกอนการเดินทาง	ที	่สนามบินสุวรรณภูมิ)
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	เพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟ
ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
**	สายการบินไทยใชระบบการจองที่น่ังเป็นแบบสุมที่น่ังวาง	ซึ่งอาจจะทําใหครอบครัวที่มาดวยกันไมไดน่ังติดกัน	**
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่น
ของเงินสกุลเยน

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	45-15	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด



2.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14	-7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
3.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา			หรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา

ประเทศทีร่ะบุ	ไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น		**
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


