


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินชิโตเซะ	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	พิพิธภัณฑเครื่องแกว
-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	อนุสรณสถานโทดะ	-	อิออน	-	เมืองโอตารุ
-	คลองโอตารุ

พักที่							
SAPPORO	PARK
HOTEL	ระดับ	4
ดาว	หรือเทียบเทา		

3 ชิบะซากุระ	-	เทศกาลชมดอกทิวลิป	-	ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-
หอนาฬิกาซัปโปโร	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ทานูกิโคจิ

พักที่			SAPPORO
PARK	HOTEL
ระดับ	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา		

4 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด
พักที่							
SAPPORO	PARK
HOTEL	ระดับ	4
ดาว	หรือเทียบเทา		

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินดอนเมือง

2	มิ.ย.	61	-	6	มิ.ย.	61 ฿28,888 ฿28,888 ฿28,888 ฿8,000

9	มิ.ย.	61	-	13	มิ.ย.	61 ฿28,888 ฿28,888 ฿28,888 ฿8,000

16	มิ.ย.	61	-	20	มิ.ย.	61 ฿28,888 ฿28,888 ฿28,888 ฿8,000

23	มิ.ย.	61	-	27	มิ.ย.	61 ฿28,888 ฿28,888 ฿28,888 ฿8,000



ขอควรทราบ	:	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืน
จะมีโทษปรับและจับ	ทั้งน้ีขึน้อยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร	ดานตรวจคนเขาเมือง

ชวงดึก	
20.30	คณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานนานาชาติ	ดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	อาคาร	1

ชั้น	3	เคานเตอรเช็คอิน	หมายเลข	3-4	สายการบิน	Air	Asia	X	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน	และ	หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดิน
ทาง

23.55	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติ	ชิโตเสะ	ประเทศญี่ป ุน	โดยสายการบิน	Air	Asia	X
เทีย่วบินที	่XJ	620
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน	ใชเวลาบินโดยประมาณ	6	ชั่วโมง	45	นาที	*

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา	
08.40	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ	ประเทศญี่ป ุน	(ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย

ประมาณ	2	ชั่วโมง)
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง	และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นําทานเดินทางสู	โรงงานช็อกโกแลต	ที่หมูบานอิชิยะซึ่งเป็นแหลงผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของ

ญี่ป ุน	ทานสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตตางๆและที่พลาดไมไดเลยคือ	ช็อกโกแลตสีขาวแดคนรัก(ShIroi
Koibito)	ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สุดของที่น่ีเลยทีเดียว	หรือเดินถายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่
ตกแตงดวยสวนดอกไมสวยงาม	สไตลยุโรป	นอกจากน้ีทานจะไดเลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไมได	และ
ทานก็ยังจะไดชมประวัติความเป็นมาของโรงงานอีกดวย
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	(Otaru)	ซึ่งถือเป็นเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก	รวมถึงการ

ตกแตงของบานเรือนน้ัน	สวนใหญไดถูกออกแบบเป็นสไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีต	เมืองโอตารุไดรับอิทธิพล
มาจากการทําการคาระหวางประเทศญี่ป ุนและประเทศในแถบยุโรป	อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของ
เมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ
นําทานชม	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	โดยการเป าแกวดวยเทคนิคในแบบตางๆ	จึงทําใหเครื่องแกวที่ออกมามี

รูปแบบและสีที่แตกตางกัน
นําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	ซึ่งมีอายุเกือบรอยปี	ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ

สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของ
ตัวเองขึน้มาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากใหคนรักไดอีกดวย	จากน้ันนําทานสูอนุสรณสถาน	TODA



นําทานเดินทางสู	อนุสรณสถานโทดะ	(Toda	Memorial	Park)	ถูกสรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกครูToda	นักวิ
ชาการผูเป็นประธานสมาคมที่มุงเนน	ปฏิบัติตามแบบพุทธศาสนา	อีกทั้งบริเวณน้ัน	ยังใชเป็นสุสานแบบตะวัน
ตก	ปัจจุบัน	เป็นสวนสาธารณะ	ภายในสวนมีตนซากุระและตนเชอรี่ที่นํามาปลูกไวเมื่อถึงฤดูใบไมผลิดอกซากุระ
ประมาณ	8,000	ตน	จะออกดอกบานสะพรั่ง	สวยงามเต็มพื้นถนน	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)	ซึ่งนับเป็นจุดชม
ซากุระที่สวยงามแหงหนึงบนเกาะฮอกไกโด	ใหทานไดถายรูปเป็นที่ระลึกกันอยางเพลิดเพลิน
นําทานชอปป้ิงยังหางสรรพสินคา	หางอิออนพลาซา	ใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด	อาทิ

เชน	ขนมชนิดตางๆ	ผลไมตามฤดูกาล	และพิเศษสุดกับราน	100	เยน	ทีทุกอยางในรานราคาเพียง	100	เยน
เทาน้ัน
ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

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

อนุสรณสถานโทดะ	(Toda	Memorial	Park)	ถูกสรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก
ครูToda	นักวิชาการผูเป็นประธานสมาคมที่มุงเนน	ปฏิบัติตามแบบพุทธ
ศาสนา	อีกทั้งบริเวณน้ัน	ยังใชเป็นสุสานแบบตะวันตก	ปัจจุบัน	เป็นสวน
สาธารณะ	ภายในสวนมีตนซากุระและตนเชอรี่ที่นํามาปลูกไวเมื่อถึงฤดูใบไม
ผลิดอกซากุระประมาณ	8,000	ตน	จะออกดอกบานสะพรั่ง	สวยงามเต็มพื้น
ถนน	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)	ซึ่งนับเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามแหงหนึงบน
เกาะฮอกไกโด	ใหทานไดถายรูปเป็นที่ระลึกกันอยางเพลิดเพลิน

	พักที่								SAPPORO	PARK	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา		

เป็นอีกหน่ึงสาขาของหางอีออน	ที่ใหคนเขามาเลือกซื้อขอนานาชนิด	ที่ตั้งอยู
บนเกาะ	Hokkaido

ชวงเชา	
ทานชม	ทุงพิงคมอสหรือชิบะซากุระ	(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)	แหงเมือง	NISEKO	MISHIMA	ฮอกไกโด

ทุงแหงน้ี	นอกจากจะมีดอกพิงคมอสที่บานสะพรั่งเต็มทองทุงเหมือนพรมสีชมพูขนาดใหญในชวงเดือน
พฤษภาคมไปถึงตนเดือนมิถุนายนของทุกปีแลว	ที่น่ีก็ยังรายลอมไปดวยภูเขา	และน้ําตก	จึงทําใหที่น่ีเป็นอีกหน่ึง
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีเสนหไมแพที่ใดในญี่ป ุน
ชวงบาย	
นําทานชม	ทุงดอกทิวลิปขนาดใหญบนเกาะฮอกไกโด	ทีส่วนTAKINO	SUZURAN	PARK	ดอกทิวลิป

สีสันสวยงามที่มีมากถึง	200	สายพันธุ	รวมกันกวา	230,000	ดอก	กําลังเบงบานอยางสวยงาม	พรอมเขาชมได
แลว	เดินทางไปจากซัปโปโรงายๆ	ไมถึงชั่วโมงปีน้ีจะไดพบกับทุงสายรุง	และทุงเนินเขาแพทชเวิรค”	รวมไปถึง
ถนนสายดอกไมที่รวบรวมดอกทิวลิปไวนานาสายพันธุ	ที	“Collection	Road”	นอกจากน้ีตนเดือนมิถุนายน	ยัง
สามารถชมดอก	Suzuran	ที่มีมากถึง	50,000	ดอก	ไดอีกดวย	ดอกไมชนิดน้ี	มีลักษณะเป็นเป็นรูประฆังสีขาว	เป็น
ไมดอกใตระกูลลิลลี่	จึงมีอีกชื่อเรียกหน่ึงวา	Lily	of	the	Valley
นําทานสู	ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด	เริ่มกอสรางเมื่อปี	พ.ศ.	2416	เป็นอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกา

ที่ใชอิฐมากกวา	2.5	ลานกอนเป็นอิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา	ตึกน้ีผานการใชงาน	มายาวนานก
วา	80	ปีแตความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อปี	พ.ศ.	2454	แตดวยความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง	จึงไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญ
ของชาติเมื่อปีพ.ศ.	2512.	

นําทานชม	หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นหอนาฬิกาที่เกาแกมากและเป็นอีกสัญลักษณที่สําคัญของเมืองซัปโปโร
อีกแหงหน่ึง	สรางตั้งแตปี	พ.ศ.	2421	เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย	ฮอกไกโด	แตไดปรับเปลี่ยนสราง



เป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต	พ.ศ.2424	จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู	และดวยความ
เกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึน้ทะเบียน	ใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหน่ึง
ของญี่ป ุน	
ชวงคํ่า	
นําทานเดินทางสู	ทานุกิโคจิ	เป็นแหลงชอปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินที	่มี	หลังคามุงบังแดดบังฝนและ

หิมะ	มีความยาว	7	บล็อกถนน	มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา	200	รานคาตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู
ระหวางสถานี	Subway	Odori	และ	Susukin

จากน้ันนําทานกลับสูโรงแรม

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

พิงคมอส	เป็นดอกไมพันธุเล็กที่มีขนาดประมาณ	1.5	ซม.	มีทั้งสีชมพู	แดง	มวง
และ	ขาว	เป็นพันธุที่มาจากอเมริกาเหนือ	เรียกวา	Tweet	มีลักษณะคลายกับ
ดอกซากุระแตบานและออกดอกบนพื้นดิน	ปลูกบนพื้นที่กวา	100,000	ตาราง
เมตร	ถือเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ป ุนในการชมพิงคมอสและ
ในชวงเวลาที่ฟาโปรงใส

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเทศกาลชมดอกทิวลิปที่เกิดขึน้ที่ชิบะ	ซึ่งมีแบ็กกราวนดเป็นกังหันลมสไตล
ฮอนแลนดชื่อ	Dutch	Maid	ในชวงเดือนเมษายน

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

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



	บริการอาหารคํ่า	ณ	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษกับเมนู	บุฟเฟตป้ิงยางปู	3	ชนิด	และอาหารทะเลนานาชนิด	อาทิเชน
ปูซูไว	ปูขน	ปูทาราบะ	หอยเชลล	หอยนางรม	กุงทะเล	ซาชิมิ	สดๆ	และซูชิหนาตางๆ

	พักที่			SAPPORO	PARK	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา		

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

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
อิสระเต็มวัน	ใหทานอิสระชอปป้ิง	หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น	ๆ	โดยมีไกดคอย	ใหคําแนะนําในการเดิน

ทาง	อาทิ
-	อาคารเจอารทาวเวอร	(JR	TOWER)	เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร	ซัปโปโร	เป็นทั้ง

หางสรรพสินคา	โรงแรม	โรงภาพยนตร	และศูนยอาหาร	มีราน	BIG	CAMERA	จําหนายกลองดิจิตอล,	เครื่องใช
ไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน	UNIQLO	ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน	MATSUMOTO	KIYOSHI	ขาย
ยาและเครื่องสําอางอาคาร	JR	TOWER	มีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น	38	เรียกวา	T38	(Tower	Three	Eight)	ที่ระดับ
ความสูง	160	เมตร	จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน	โดยเฉพาะ
ยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ	โดยมีแสงไฟจากกลุมตึก	ยานซูซูกิโนะ	สองสวางที่จุด
กลางเมืองติด	ๆ	กันมีตึก	ESTA	ซึ่งที่ชั้น	10	เป็นศูนยรวมรานราเมน	ซึ่งมีอยูประมาณ	10	ราน	ใหเลือกชิมอรอย
ไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน	(ไมรวมตัว๋ขึน้	จุดชมวิวราคาประมาณ	700-1000	เยน)

-	ตลาดปลานิโจ	ตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร	ตลาดปลาแหงน้ี	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1903
และตลาดแหงน้ีรูจักกันในนาม	“ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร”	เพราะสัตวทะเลที่จับไดสวนใหญจะหาไดจาก
ทะเลแถบน้ีทั้งสิ้น	ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่	ทาเรือเลยทีเดียว	ลูกคาสวนใหญจะมีทั้งนักทองเที่ยว
ในประเทศและตางประเทศรวมถึงชาวบานเขา	มาจับจายใชสอยกันเสมอ	ที่น่ียังขึน้ชื่อเรื่อง	ไขหอยเมนและ
ไขปลาแซลมอน

-	ยานซูซูกิโนะ	ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ	สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ	เมืองซัปโปโร	โดยอยูถัดลงมาทางใตของสวน
สาธารณะโอโดริประมาณ	500	เมตร	ซึ่งถือเป็นยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร	โดยเฉพาะในยาม
คํ่าคืนที่มีการเปิดไฟตามปายไฟโฆษณาสีสันตางๆ	บนตึกที่ตั้งอยูในยานแหงน้ี	นอกจากน้ันยังเป็นแหลงชอปป้ิง
รานอาหาร	ภัตตาคาร	สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ	ทั้งไนทคลับ	บาร	คาราโอเกะ	สถานอาบอบนวด
มากกวา	4,000	ราน	ตามตรอกซอกซอย	จึงไมแปลกที่นักทองเที่ยวจะนิยมมา	ณ	สถานที่แหงนี
เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน	อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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								SAPPORO	PARK	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา		



อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ชวงเชา	-	ชวงเย็น	
นําทุกทานเดินทางสู	สนามบินชิโตเสะ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย
09.55	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติ	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	Air	Asia

X	เทีย่วบินที	่XJ	621
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน	ใชเวลาบินโดยประมาณ	6	ชั่วโมง	45	นาที
19.00	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติ	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ	

	บริการอาหารเชา	แบบ	SET	BOX

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



เงื่อนไขสําคัญทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง
-	คณะเดินทางจําเป็นตองมีขึน้ตํ่ า	30	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	คณะจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทางทุกทาน

ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางบริษทัยินดีที่จะประสานงาน	เพื่อใหทุกทานเดินทางตาม
ความประสงคตอไป	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	หรือ	เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป
โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง	ทั้งน้ี	กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟิรมลา
งาน

-	ฤดูหนาวในญี่ป ุนมีขอควรระวัง	สภาพอากาศจะมืดเร็ว	สี่โมงเย็นก็มืดแลว	สถานที่ทองเที่ยวตางๆ	จะปิดเร็วกวา
ปกติ	ประมาณ	1	ชม.	เดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม	และ	หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง	เวลาเดินบนหิมะ	อาจ
ลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง	หรือ	ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได	แวนกันแดดควรจะมี
เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตา	อาจทําใหเคืองตาได

-	บริษทัขอสงวนสิทธิ	์รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ	,	การเมือง
,	สายการบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทอง
เที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

-	หนังสือเดินทาง	หรือ	พาสปอรต	ผูเดินทางทุกทาน	จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย	6	เดือน	ณ	วันเดินทางกลับถึง
ประเทศไทย	และจะตองมีหนาวางอยางนอย	2	หนา	สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก	และ	เขาเมือง

-	เน่ืองจากการทองเที่ยวในครั้งน้ี	เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษทัตัวแทนในตางประเทศ	ทางบริษทัจึงขอ
สงวนสิทธิ	์ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ

-	กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึน้	และ	จะไม
สามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว

-	หากวันเดินทาง	เจาหนาที่สายการบิน	หรือ	ดานตรวจคนออก	และ	เขาเมือง	ตรวจพบ	หนังสือเดินทาง	หรือ	พาส
ปอรตของทานชํารุด	เชน	เปียกน้ํา	ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง	มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป	มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุด
ออกมา	มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง	เป็นตน	ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	ทางสายการบิน	หรือ	เจาหนาที่
ดานตรวจคนออก	และ	เขาเมือง	มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได	ดังน้ันกรุณาตรวจสอบสภาพ
หนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง	กรณีชํารุด	กรุณาติดตอกรมการกงสุล	กระทรวงการตาง
ประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม	โดยใชฉบับเกาไปอางอิง	และ	ยืนยันดวย	พรอมกับแจงมาที่บริษทัเร็วที่สุด
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง	หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษทัเรียบรอยแลว	กรณีที่ยังไมออกตัว๋
เครื่องบิน	จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย	แตหากออกตัว๋เครื่องบินเรียบรอยแลว	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์น
การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด	ซึ่งโดยสวนใหญตัว๋เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ
14-20	วัน	กอนออกเดินทาง	ทั้งน้ีขึน้อยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเป็นสําคัญ

-	โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน	หรือ	เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของ
สายการบิน	โรงแรม	ที่พัก	การจราจร	เหตุการณทางการเมือง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	อุบัติเหตุ	สภาพ
อากาศ	ภัยธรรมชาติ	วาตภัย	อัคคีภัย	หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ	ก็ตาม	(ซึ่งเป็นเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุม
จากทางบริษทั)	โดยทางบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ
หากในวันเดินทาง	สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได	ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์น

การไมคืนคาใชจาย	เน่ืองจากทางบริษทัไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบ	และ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน	ในกรณีดังน้ี
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง	หามผูเดินทาง	เดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ

เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา
เมืองหามเดินทาง
กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง	ใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานัก

อยูในประเทศไทย
ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
-	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
-	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน	,	การยกเลิกบิน	,	การประทวง	,	การ

นัดหยุดงาน	,	การกอการจลาจล	,	ภัยธรรมชาติ	,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ

-	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน	,	เกิดจากการ
โจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

-	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข



ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
-	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
-	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวีลแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วันกอนการ

เดินทาง	หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
-	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
-	กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	Triple	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิใน

การจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1	หองพักเดี่ยว	อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม	หรือ	หากมีทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด

-	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1	ขวด	ตอคนตอวัน	โดยเริ่มแจกในวันที่	2	ของการเดินทาง	ถึงวันสุดทาย	ของการเดิน
ทาง	ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําดื่มแจก

-	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	ในวัน
น้ันๆ	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการ
จราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง

กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	45	วัน	กอนออกเดินทาง	พรอมชําระเงินมัดจําครั้ง
ที่	1	ทานละ	15,000	บาท	หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง	3	วัน	กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม
ถึง	15	วัน	กอนออกเดินทาง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน	100%

สวนที่เหลือ	ชําระกอนออกเดินทางอยางนอย	15	วัน	

หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู	โดยไมตองแจงใหทานท
ราบลวงหนา
หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุ

ไวทั้งหมดน้ีแลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาเอกสาร	หลักฐานการชําระเงิน	พรอมระบุชื่อผูจอง	โปรแกรมที่เดิน

ทาง	,	พีเรียดวันที่เดินทาง	,	พนักงานขาย	มาทางแฟกซ	,	อีเมล	หรือ	ไลน	ที่ทานสะดวก
สงรายชื่อสํารองที่น่ัง	ผูเดินทางจําเป็นจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง	หนาแรกที่มีรูปถาย	และ	ขอมูลผูเดินทาง

ครบถวนชัดเจน	โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด	,	พีเรียดวันเดินทาง	,	ในคณะ
ของทานมีใครบาง	,	เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอกรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง	หนาแรกที่มีรูปถาย	และ
ขอมูลผูเดินทาง	ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษทัฯ	ไมวากรณีใดๆ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอคาเสียหาย
อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ	-	นามสกุล	และ	อื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินหรือ	บัตรเขาชม
สถานที่ตางๆ	ใดๆ	ทั้งสิ้น

คาตัว๋เครื่องบินไป	และ	กลับตามรายการที่ระบุ	ชั้น	Economy	Class	รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุก
แหง	กรณีตองการ	Upgrade	เป็น	Business	Class	กรุณาติดตอเจาหนาที่เป็นกรณีพิเศษ	โดยอางอิงหักคาตัว๋ชั้น
Economy	Class	ตามที่ระบุในรายการ
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)	ในกรณีมีงานเทรดแฟร	การแขงขันกีฬา	หรือ

กิจกรรมอื่นๆ	ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก	ไปเป็น
เมืองใกลเคียงแทน	โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ	โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คามัคคุเมศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงเงินประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบารใน



หองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนไดประกาศ

ยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม	ผูเดินทางจะตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่ม	ทานละ
2,000	บาท	สําหรับการยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวระยะสั้น
คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน	ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน	ทานละ
คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
ทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และ	มัคคุเทศกทองถิ่น	ตามธรรมเนียม	ทานละ	3,000	เยน/ทริป/ตอลูกคา	ผูเดินทาง	1

ทาน	รวมไปถึงเด็ก	และ	ผูใหญ	ยกเวนเฉพาะ	เด็กอายุไมถึง	2	ปี	ณ	วันเดินทางกลับ	ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได
ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15
วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุน	ดังตอไปน้ี	**

1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดเตรียมใหในซองเอกสาร	ณ	วันเดินทาง)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)

3.	สิ่งที่ยืนยันวาทานจะเดินทางไปประเทศญี่ป ุนเพื่อทองเที่ยวจริงๆ	และจะตองกลับมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทย
แนนอน	เชน	บัตรพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นตน

4.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจะระบุใหในคูมือการทองเที่ยวใน
ซองเอกสาร	ณ	วันเดินทาง)
คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	อายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ณ	วันเดินทางกลับจากประเทศญี่ป ุน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
หมายเหตุ	:	กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง

ลูกคาและบริษทั

หากลูกคาทานใดที่จําเป็นตองออกตัว๋ภายใน	(ตัว๋เครื่องบิน	,	ตัว๋รถทัวร	,	ตัว๋รถไฟ)	กรุณาสอบถามเจาหนาของ
บริษทั	ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพื่อประโยชนของ
ตัวทานเอง
คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และ	มัคคุเทศกทองถิ่น	ตามธรรมเนียม	ทานละ	3,000

เยน/ทริป/ตอลูกคา	ผูเดินทาง	1	ทาน	รวมไปถึงเด็ก	และ	ผูใหญ	ยกเวนเฉพาะ	เด็กอายุไมถึง	2	ปี	ณ	วันเดินทางกลับ
ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได	ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ปี	ณ	วันเดินทางกลับ	(Infant)	ทานละ	10,000	บาท	(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน)

ขอมูลเพิ่มเติม	เรื่องตัว๋เครื่องบิน	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป	-	กลับพรอมกัน	หาก
ตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บ
เกี่ยวกับการจัดที่น่ังบนเครื่องบิน	จะเป็นไปตามที่สายการบินกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซง

ได	แตทั้งน้ีและทั้งน้ัน	ทางบริษทัจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน	ไดน่ังดวยกัน	อยางที่ดีสุด



ขอมูลเพิ่มเติม	เรื่องโรงแรมที่พัก	เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และหองคู	(Twin	/	Double)	และ	หองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพัก
อาจจะไมติดกัน	หรือ	อาจอยูคนละชั้น	คนละอาคารกัน	ซึ่งขึน้อยูกับระบบการจัดการของโรงแรม
ขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกับกระเป าสัมภาระ
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	20	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธ
ได	(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม	กรณีที่กระเปาของทานไมเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินกําหนด)

สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ
กวาง	ยาว	และ	สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)	ขนาดตามความเหมาะสม	ไมสามารถนําของเพลง	และ	ของมีคนขึน้บนเครื่องได	กรณีที่ทานจําเป็นตองนําไป
ดวย	จําเป็นจะตองใสกระเปาเพื่อโหลดลงใตทองเครื่อง	หากไปถึงดานตรวจสัมภาระและยังอยูในกระเปาถือขึน้บน
เครื่องบิน	ทานจะตองทิ้งวัตถุน้ันๆ
เกี่ยวกับแบตเตอรี่สํารอง	หรือ	อุปกรณที่มีแบตเตอรี่ทุกชนิด	กรมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ	หรือ	ไออา

ตา	(IATA)	มีกฎมาตราฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่ขึน้บนเครื่องบิน	หามนําแบตเตอรี่สํารอง	ใส
กระเปาเดินทางโหลดลงใตทองเครื่องบิน	แตสามารถใสกระเปาสัมภาระถือขึน้บนเครื่องบินได	ตามความจุดังน้ี
แบตเตอรี่สํารอง	ที่มีความจุไฟฟา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	10	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมระบุจํานวนชิ้น
-	แบตเตอรี่สํารอง	ที่มีความจุไฟฟา	ตั้งแต	20,000	–	32,000	mAh	(หรือมากกวา	160	Wh.)	สามารถนําขึน้เครื่องได

ทานละไมเกิน	2	ชิ้น
-	แบตเตอรี่สํารอง	ที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	(หรือมากกวา	160	Wh)	ไมอนุญาตใหนําขึน้เครื่องในทุก

กรณี
กรณีที่ตองมีการเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวามาตรฐาน

ได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระ
น้ําหนักเกิน	(ทานจําเป็นตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)

ทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบ	กรณีเกิดการสูญเสีย	,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบิน	เป็นตัว๋เครื่องบินชนิดราคาพิเศษ	(กรุป)	ราคาตัว๋เครื่องบินโปร
โมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี	

กรณียกเลิกการเดินทาง	และทางบริษทัไดดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	Refund	ได	หมายถึง	เรียก
เงินคืนไดบางสวน)	ผูเดินทางจําเป็นจะตองรอ	Refund	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน		

กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง	เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง	สายการบิน	สภาพอากาศ
ภัยธรรมชาติ	วาตภัย	อัคคีภัย	ทั้งๆ	ที่สายการบิน	หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว	ยัง
คงใหบริการอยูเป็นปกติ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	หรือบางสวนใหกับทาน	


