


1 สนามบินดอนเมือง -

2 สนามบินชิโตเซะ	-	เมืองฟูราโน	-	โทมิตะฟารม	-	สวน
ชิคิไซโนะโอกะ	-	เขาซีเรบุ	เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ	-
บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ	-	อิออน	มอลล	อาซาฮิคาวา

โรงแรม	SMILE	HOTEL
ASAHIKAWA	HOTEL/	YUBARI
HOTEL	SHUPARO	/	FUJITA
KANKO	WASHINGTON	HOTEL
หรือระดับเทียบเทา

3 สวนสัตวอาซาฮิยามา	-	ตรอกราเม็ง	หรือ	หมูบานรา
เมน	-	เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลอง
ดนตรี	-	ทานูกิโคจิ

โรงแรม	TOYOKO	INN	SAPPORO
SUSUKINO	MINAMI	HOTEL	หรือ
ระดับเดียวกัน

4 ตลาดปลานิโจ	ซับโปโร	-	ศาลเจาฮอกไกโด	-	มิตซุย
เอาทเล็ต	ฮอกไกโด	-	ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-
หอนาฬิกาซัปโปโร	-	สวนโอโดริ	-	ขาปูยักษ

โรงแรม	APA
HOTEL&amp;RESORT	SAPPORO
ระดับเดียวกัน

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินดอนเมือง -

20	ก.ค.	61	-	24	ก.ค.	61 ฿36,999	
฿29,999

฿36,999	
฿29,999

฿36,999	
฿29,999 ฿8,000



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ที่น่ัง	โดยจัดที่น่ังแบบ	3-3-3	มีบริการ
อาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ(น้ําหนักกระเปา	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใช
จาย)

คํ่า

20.30น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	ชัน้	3	ประตูหมายเลข	4	สายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ
เคานเตอร	4	เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน

23.55น.	เดินทางสู	สนามบินชิโตเซะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุน	โดยเที่ยวบินที่	XJ	620

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

เชา

08.40น.	เดินทางถึง	สนามบินชิโตเสะ	เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ป ุน	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศญี่ป ุน

นําทานเดินทางสู	เมืองฟูราโน	เมืองที่อยูในแองกระทะ	หอมลอมดวยเทือกเขาไทเซ็ทสึ	และเทือกเขายูบาริ

นําทานสู	โทมิตะ	ฟารม	ซึ่งทานจะไดพบกับดอกไมนานาชนิดตามฤดูกาล	อิสระใหทานชื่นชมความงามของ
ทุงดอกไมที่ไกลสุดลูกหูลูกตา

นําทานเดินทางสู	สวนชิกิไซโนะโอกะ	ซึ่งเป็นเนินสวนดอกไม	4	ฤดู	ที่มีโรลคุงและโรลจัง	หุนฟางขนาดใหญ
เป็นสัญลักษณของสวน

นําทานสู	เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ	ซึ่งเต็มไปดวยดอกไมสีสันสดใสไมวาจะเป็นดอกซัลเวีย	ดอกพิทูเนีย	หรือ
ดอกแมรรี่โกลด

บาย

บริการกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	บอน้ําสีฟ า	หรือ	BLUE	POND	ซึ่งสีอันสดใสของนํา้น้ันเกิดจากแรธาตุภูเขาไฟที่อยูขางใต	และมี

กิ่งไมที่โผลออกมาจากพื้นผิวน้ํา	ทําใหมีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ



นําทานเดินทางสูเมืองอาซาฮิกาวาเพื่อเขาสูที่พัก

คํ่า

พักโรงแรม	SMILE	HOTEL	ASAHIKAWA	HOTEL/	YUBARI	HOTEL	SHUPARO	/	FUJITA	KANKO
WASHINGTON	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา
หลังจากเขาที่พักแลว	นําทานชอปป้ิงยังหางสรรพสินคาที่	หางจัสโกอิออน	ใหทานไดซื้อของฝากมากมาย

หลากหลายชนิด

	รับประทานอาหารเชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

มีภูมิทัศนแบบชนบทที่งดงาม	ในเดือนกรกฎาคมเป็นชวงเวลาที่ดีที่สุดในการ
ชมทุงดอกลาเวนเดอร	และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นที่นิยม
สําหรับเลนสกี

มีวิวทิวทัศนที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ	ซึ่งเปิดใหเขาชมฟรีอยาง
อิสระ	ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ	รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

เป็นสวนดอกไม	4	ฤดู	ที่มีดอกไมหลากหลายชนิดรวมถึงดอกลาเวนเดอร	และ
มีหุนฟางขนาดใหญชื่อโรลคุงและโรลจังเป็นสัญลักษณของสวน	)	สวนดอกไม
สุดสวยแหงเมืองบิเอ	ที่สวนแหงน้ีมีชื่อเรียกอีกอยางวาเนินสี่ฤดู	เน่ืองจากมีด
อกไมหลากหลายสายพันธุจัดเรียงสลับสีกันอยางสวยงาม	และดูไดตลอดทุก
ฤดูกาลน่ันเอง	สวนดอกไม	ขนาดใหญมีพื้นที่	7	เฮคเตอร	ในชวงฤดูรอนเต็มไป
ดวยดอกไมที่บานสะพรั่ง	ใหทานไดเพลินเพลินกับการชมและเก็บภาพความ
สวยงามของดอกไมนานาพรรณตามอัธยาศัย	ณ	สวนแหงน้ีทานสามารถเลือก
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆ	เชน	การน่ังรถ	NOROKKO	(รถลากที่ถูกลาก
โดยรถแทร็คเตอร)	น่ังรถกอลฟสําหรับ	4	ทาน	หรือจะเลือกเลนรถ	ATV	ก็ได

เนินเขาซีเรบุ	ซึ่งจะเต็มไปดวยดอกไม	อิสระใหทาน	ไดเพลิดเพลินเดินชมความ
งามของทุงดอกไมและถายรูปตามอัธยาศัย	สามารถชม	เนินสี่ฤดู	(SHIKISAI
NO	OKA)	เนินเขากวางใหญที่มีดอกไมนานาพันธุนับ	10	ชนิดปลูกเรียงราย
สลับสีกันเป็นแนวยาว	ใหทานไดเดินลัดเลาะตามทุงถายรูป	และชมความงาม
ของแหงสีสันของดอกไมที่ไกลสุดลูกตา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร



การบานของดอกไมขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ	และในแตละเดือนจะมีชนิดดอกไมตางกันไป

ดอกฮามานะสึจะบานในเดือนมิถุนายน,	ดอกลาเวนเดอรและดอกปอปป้ีจพบานในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม,
กลางเดือนสิงหาคมไปแลวเป็นดอกคอสมอส	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)

ชวงเวลาดอกลาเวนเดอรบานเต็มที่	จะเป็นประมาณปลายเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม	(ขึน้อยูกับสภาพ
อากาศ)

ราคาทัวรน้ีไมรวมคากิจกรรมในสวนดอกไม

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด	ตั้งอยู
ใจกลางเมืองบิเอะ	มีน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป	และตอ
ไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ

	โรงแรม	SMILE	HOTEL	ASAHIKAWA	HOTEL/	YUBARI	HOTEL	SHUPARO	/	FUJITA	KANKO
WASHINGTON	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

หางอิออนหนาสถานีอาซาฮีคาวา	สะดวกสบาย	หาของกินงาย	มีรานคา,
Supermarket,	Food	court	และโรงภาพยนตอยูภายใน	ที่น่ีมีสินคามากมายให
เลือกชอปป้ิง	และ	ซุปเปอรมารเก็ต	ขนาดใหญ

เชา

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	สวนสัตวอาซาฮิยามา	ใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยูที่แทจริงของสัตวแตละประเภท

อาทิเชน	หมีขาวจากขั้วโลก	นกเพนกวินสายพันธุตางๆ	รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู
เดินทางตอไปยัง	RAMEN	VILLAGE	หรือ	หมูบานราเม็ง	หมูบานชื่อดังของเกาะฮอกไกโด

บาย

บริการอาหารกลางวัน	ณ	รานราเม็งในหมูบานราเม็ง	(คืนเงินคาอาหารทานละ	1,000	เยน)
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	ซึ่งถือเป็นเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

ใหอิสระทานเดินชมความสวยงามของบรรยากาศเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ

นําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	เดินชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ	สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจาก



อดีตจนถึงปัจจุบัน

เดินทางสู	ทานุกิโคจิ	เป็นแหลงชอปป้ิงอาเขตที่มีความยาว	7	บล็อกถนน	มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา	200
รานคา	ใหทานไดเดินเลนเลือกซื้อของตามใจชอบ	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน	อิสระอาหารคํ่าตาม
อัธยาศัย

คํ่า

พักโรงแรม	TOYOKO	INN	SAPPORO	SUSUKINO	MINAMI	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวที่มีชื่อเสียงที่สุด	บรรดาสัตวที่อยูภายในสวนสัตวจะได
อยูภายใตสภาพแวดลอมที่เป็นธรรมชาติเพื่อใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขา
ออกมาไดโดยไมทําใหสัตวเกิดอาการเครียด	สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดิน
ออกมาอยางเป็นอิสระนักทองเที่ยวที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยาง
ใกลชิดและถายรูปเป็นที่ระลึก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	รานราเม็งในหมูบานราเม็ง

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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



ที่หมูบานราเม็งคืนเงินคาอาหารทานละ	1,000	เยน

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

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

	โรงแรม	TOYOKO	INN	SAPPORO	SUSUKINO	MINAMI	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

เชา

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ตลาดปลานิโจ	ตลาดปลาสุดคึกคักที่มีประวัติศาสตรยาวนานนับรอยปี
นําทานชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค	อาหารเสริม	เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี	DUTY	FREE
นําทานเดินทางสู	ศาลเจาฮอกไกโด	ซึ่งเป็นศาลประจําเกาะฮอกไกโดที่ถูกสรางตั้งแตปี	1871

นําทานชอปป้ิงที่	มิตซุย	เอาทเล็ต	ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยและเป็นแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมชื่อดัง
จากทั่วโลก

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําทานชมดานนอกของ	ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด	ที่มีความสวยงามของสถาปัตยกรรม	และเป็นสมบัติ

ทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติ

นําทานผานชม	หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นหอนาฬิกาที่เกาแกและเป็นอีกสัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของ
เมืองซัปโปโร

นําทานเดินทางสู	สวนโอโดริ	สวนสาธารณะสุดสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดย
มีความยาวกวา	1,400	เมตร

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษกับเมนู	บุฟเฟตป้ิงยางปู	3	ชนิด	และอาหารทะเลนานาชนิด	อาทิเชน
ปูสุไว	ปูขน	ปูทาราบะ	หอยเชลล	หอยนางรม	กุงทะเล	ซาชิมิสดๆ	และซูชิหนาตางๆ
พักที่โรงแรม	APA	HOTEL&RESORT	SAPPORO	ระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นตลาดเกาแกตั้งแตปี	1903	ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโปโร	ครอบคลุมพื้นที่
เมือง	1	บล็อค	เป็นที่นิยมสําหรับชาวบานและนักทองเที่ยว	ซึ่งจะแวะเวียนไปที่
ตลาดเพื่อจับจายผลผลิตในทองถิ่น	และอาหารทะเลสดๆ	เชน	ปู	ไขปลา
แซลมอน	หอยเมนทะเล	และปลาทะเลสดๆ

ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปีเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
น้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

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

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

สวนสาธารณะที่ตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว	1.5	กิโลเมตร	สวนโอโดริ
เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงในญีป ุน	แตลักษณะทั่วไปจะดู
คลายกับเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ัง
เหนือและฝ่ังใต	ในชวงตนเดือนกุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานที่
จัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือชางแกะสลักจากทั่วโลก



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	เมนูบุฟเฟตป้ิงยางปู	3	ชนิด	และอาหารทะเลนานาชนิด

	โรงแรม	APA	HOTEL&amp;RESORT	SAPPORO	ระดับเดียวกัน

ขาปูยักษ	(King	crab)	ไฮไลท	'ขาปูยักษ'	ที่มีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย
หวาน	เน้ือแนน	ใหทานไดลื้มลอง

เชา

เดินทางสู	สนามบินชิโตเสะ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย

10.30น.	นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย	โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ	เที่ยวบินที่	XJ	621

บาย

16.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ....:)

	รับประทานอาหารเชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

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



ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

ตัว๋เมื่อออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดยจะแจง
ใหทราบลวงหนา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลขที่
หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิด
จากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย	ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น	เป็นตน

อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

	

ชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง

ชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ

คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน

คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ

คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ



คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

	

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงค
จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)	**ถากรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทางจะ
ตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,700	บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	3,500	เยน/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

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

ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให

สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด	บัตร
เครดิต	เป็นตน)

ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัดเตรียม
ให

กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให

	

**ทัวรน้ีไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นทัวรราคาพิเศษแลว**

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น	และ
รวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

	

สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

ประเทศญี่ป ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข
เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

	



ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	*ในกรณีที่วันเดิน
ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา	45	วัน*

ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว

ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการทีช่ําระแลวทัง้หมด

การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด		

	


