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สนามบินดอนเมือง

สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ - ภูเขาไฟอุสุ - ภูเขา
ไฟโชวะชินซัง - ฟารมหมีสีนํ้าตาล - ทะเลสาบโทยะ - ทะเลสาบโทยะ หรือ จุด
ชมวิวไซโล - ออนเซ็น

Yutoriro
Toyako
Hotel
หรือ
ระดับ
ใกล
เคียงกัน

เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑเครื่องแกว - พิพิธภัณฑกลองดนตรี เมืองซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ดิวตี้ฟรี - ตึกรัฐบาลเกาเกาะ
ฮอกไกโด - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ยานซูซูกิโนะ

Premia
Cabin
Sapporo
Hotel
หรือ
ระดับ
ใกล
เคียงกัน

4

เมืองฟูราโน - โทมิตะฟารม - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เมืองบิเอะ - ถนนสายแพช
เวิรค - บอนํ้ าสีฟาเมืองบิเอะ - เมืองซัปโปโร - ทานูกิโคจิ

Premia
Cabin
Sapporo
Hotel
หรือ
ระดับ
ใกล
เคียงกัน

5

สนามบินชิโตเซะ - สนามบินดอนเมือง
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3

30 มิ.ย. 61 - 4 ก.ค. 61

฿33,900

฿33,900

฿33,900

฿8,500

5 ก.ค. 61 - 9 ก.ค. 61

฿35,900

฿35,900

฿35,900

฿8,500

7 ก.ค. 61 - 11 ก.ค. 61

฿35,900

฿35,900

฿35,900

฿8,500

14 ก.ค. 61 - 18 ก.ค. 61

฿37,900

฿37,900

฿37,900

฿8,500

21 ก.ค. 61 - 25 ก.ค. 61

฿37,900

฿37,900

฿37,900

฿8,500

28 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61

฿37,900

฿37,900

฿37,900

฿8,500

4 ส.ค. 61 - 8 ส.ค. 61

฿34,900

฿34,900

฿34,900

฿8,500

9 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61

฿38,900

฿38,900

฿38,900

฿8,500

18 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61

฿33,900

฿33,900

฿33,900

฿8,500

25 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61

฿34,900

฿34,900

฿34,900

฿8,500

30 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61

฿33,900

฿33,900

฿33,900

฿8,500

1 ก.ย. 61 - 5 ก.ย. 61

฿33,900

฿33,900

฿33,900

฿8,500

8 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61

฿32,900

฿32,900

฿32,900

฿8,500

13 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61

฿31,900

฿31,900

฿31,900

฿8,500

15 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61

฿33,900

฿33,900

฿33,900

฿8,500

22 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61

฿32,900

฿32,900

฿32,900

฿8,500

27 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61

฿32,900

฿32,900

฿32,900

฿8,500

คํ่า
20.30น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชัน
้ 3 ประตู 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIR
ASIA X (XJ) เคานเตอร 4 มีเจาหนาที่ของบริษท
ั ฯคอยอํานวยความสะดวก
23.55น. นําทานเดินทางสูสนามบินนิ วชิโตเสะ ประเทศญีป
่  ุนโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบิน
ที่ XJ620 (มีบริการอาหารรอนและนํ้าดื่มบนเครื่อง )

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ส
ี ามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไม
วาจะเป็ นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีป
อเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใชเป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ ไดอยางดี
มีบริการอาหารรอนและนํ้าดื่มบนเครื่อง

เชา
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินนิ วชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2
ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญีป
่  ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว
นําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมืองตากอากาศที่มีช่ อ
ื เสียงแหงหนึ่ งของเกาะ
ฮอกไกโดอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติท่งี ดงามไมวาจะเป็ นตนไม, ทะเลสาบ, หนองบึงและแหลมรูปรางแปลก
ตามากมาย
จากนั้นนําทานชม หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไมดับจึงกอใหเกิดนํ้าพุรอน
และบอโคลนเดือด อันเป็ นปรากฏการณทางธรรมชาติท่ย
ี ังคงอยูช่ว
ั กัลป นํ้ารอนในลําธารของหุบเขาแหงนี้ มีแร
ธาตุกํามะถันซึ่งเป็ นแหลงตนนํ้าของยานบอนํ้ารอนโนโบริเบทสึ มองเห็นควันจากนํ้าพุรอนพุงขึน
้ มาตลอดเวลา
ใหทานถายภาพตามอัธยาศัย
บาย
นําทานเดินทางสู โชวะชินซัง ปารค (Showa Shinzan Park)
นําทานนัง่ กระเชาอุสุซัง (Usuzan Ropeway) สู ภูเขาไฟอุสึ (Mt. Usuzan) (ขอสงวนไมขน
ึ้ ในกรณีท่อ
ี ากาศ
ไมเอื้ออํานวย) ชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เป็ นภูเขาไฟที่เกิดขึน
้ ใหมมีอายุนอ
 ยที่สุดในประเทศ
ญี่ปุน ใหทานชมและบันทึกภาพเป็ นที่ระลึก
อิสระนําทานชม แหลงอนุรักษหมีสีน้ ําตาลหรือเรียกวา ฮิกุมะ (รวมคาเขาชมแลว) เป็ นพันธุหมีท่ห
ี าได
ยากในปั จจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมูเกาะคูรินเทานั้น ใหทานตื่นตา กับความ
น ารักของนองหมีตัวเล็กที่มีอายุต้งั แต 2 ขวบ จนถึงหมีตัวโตอายุ 12 ขวบ พรอมบันทึกภาพความน ารักตาม
อัธยาศัย หรือทานสามารถซื้อของที่ระลึกของฝากที่รานคาบริเวณโวะซินซังปารคไดตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ที่อยูในอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็ นที่นิยมของนักทองเที่ยว
มีคนมาเยี่ยมชมปี ละ 4 ลานคน

นําทานเดินทางไป จุดชมวิวไซโล Sairo View Point เป็ นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะจากมุมสูง สามารถมองเห็น
ทัศนี ยภาพของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ยานโทยะโกะออนเซ็นและปาก
ปลองภูเขาไฟนิ ชิยามะ นอกจากนี้ ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทยซ่งึ ไดรับการขนานนามวาเป็ นภูเขาฟูจิแหงเอ
โซะทางทิศตะวันตก
คํ่า
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับ การแชน้ ําแรธรรมชาติแชออนเซ็น เพื่อผอนคลายความเมื่อยลาและ
จะทําใหผิวพรรณสวยงาม และยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซึ่งจัดวาเป็ นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญท่ส
ี ุดในฮอกไกโด และเป็ นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน

เป็ นเมืองที่อุดมไปดวยธรรมชาติ อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด และ
มีน้ ําพุรอนที่มีช่ อ
ื เสียงบนเกาะฮอกไกโด ทั้งออนเซนธรรมชาติ และหุบเขา จิโก
กุดานิ ที่เราสามารถเห็นนํ้าพุรอนพุงขึน
้ มาจากใตดินตามธรรมชาติไดตลอด
เวลา อีกทั้งยังเป็ นแหลงที่รวมรีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนที่ติดระ
ดับตนๆอีกดวย

หรือเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ Shikotsu-Toya
เมือง Noboribetsu ที่เรียกวาหุบเขานรกนั้นเพราะที่น่ี มีท้งั บอโคลนและบอนํ้า
รอนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดง
ที่มีควันรอนๆอยูตลอดเวลา และถือเป็ นแหลงกําเนิ ดนํ้าแรและออนเซนที่มีช่ อ
ื
เสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เป็ นภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิ ท สูง 733 เมตรเหนื อระดับนํ้าทะเล ในรอบรอยปี ที่
ผานมาเกิดการปะทุขน
ึ้ 4 ครั้ง คือ ปี 1910,1944-45, 1977 และ 2000 ซึ่งทําให
เถาถานจํานวนมากพุงออกมาเป็ นระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆในพื้นที่
บางสวนของเมืองโทยะโกะออนเซน และเนื่ องจากมีการเฝ าระวังติดตามและ
ใชเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ท
ี ันสมัย ทําใหคาดการณการปะทุของภูเขาไฟได
ลวงหนา เพื่อใหผูคนอพยพออกจากเมืองไดทัน จึงไมมีใครไดรับบาดเจ็บ

เป็ นภูเขาไฟที่เกิดขึน
้ ใหม มีอายุนอ
 ยที่สุดในประเทศญี่ปุน เกิดขึน
้ โดยการเกิด
แผนดินไหวและกอตัวขึน
้ บนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี สูง 290 เมตร ในปั จจุบันยัง
คงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนื อปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหงนี้ ต้งั อยูใกลกับ
ภูเขาไฟอุสุ ซึ่งสามารถมองเห็นภูเขาไฟไดอยางชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุ
โดยขึน
้ กระเชาอูสุซัน

เป็ นฟารมอนุรักษหมีสีน้ ําตาล เป็ นอีกหนึ่ งแหงที่มีช่ อ
ื เสียงและไดรับความนิ ยม
มากในเกาะฮอกไกโด มีหมีมากกวา100ตัว อายุต้งั แตอายุหนึ่ งขวบจนถึง
สามสิบปี สามารถใหอาหารหมีไดอยางใกลชิด และสามารถเพลิดเพลินกับ
การแสดงแสนน ารักของเจาหมีสีน้ ําตาลแสนรูท่ถ
ี ูกฝึ กมาเป็ นอยางดี

เป็ นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร
เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ ทะเลสาบแหงนี้ มีความพิเศษตรงที่น้ ําจะไมแข็งตัว
ในชวงฤดูหนาว ในหนารอนอากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดินเลน ปั่ น
จักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศนอันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรง
กลาง คือ เกาะนากาจิมะสามารถลงไปเดินเลนได(ยกเวนฤดูหนาว) และใน
ชวงไฮทซีซ่น
ั ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมีการจุดพลุใน
เวลา 20:45 ของทุกๆคืน

เป็ นจุดชมวิวที่สามารถชมทะเลสาบโทยะไดสวยที่สุด เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ
รูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ
จึงทําใหทะลสาบแหงนี้ เป็ นรูปทรงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40
กิโลเมตร ตั้งอยูระหวางทางของรถไฟสายซัปโปโร-ฮาโกดาเตะประมาณครึ่ง
ทาง ซึ่งเป็ นเขตของ อุทยานแหงชาติชิโกสึ-โทยะ ซึ่งนักทองเที่ยวตางใหความ
สนใจและนิ ดยมมาชมความสวยงามของทะเลสาบนี้ กันมากมาย เก็บภาพได
มุมที่สวยงามที่สุด บอกเลยวาคงหนี ไมพน จุดชมวิวไซโลแน นอน จุดชม
ทิวทัศนท่ก
ี วางใหญของทะเลสาบโทยะแบบพาโนรามา สามารถมองเห็นภูเขา
นอยใหญมากมาย

การอาบนํ้าแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก ปวดกลามเนื้ อชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขน
ึ้ ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

รับประทานอาหารคํ่ า ณ หองอาหารของโรงแรม
Yutoriro Toyako Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน
สําคัญ!!! ประเทศญีป
่  ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษท
ั จะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

เชา
นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เป็ นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง
20 เมืองทาเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีรานขายของอยูตลอดสองขางทางดวยบรรยากาศโดย
รอบ รวมถึงการตกแตงของบานเรือนนั้นสวนใหญไดถูกออกแบบเป็ นตะวันตกเนื่ องจากในอดีต

นําทานเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน หชวนใหคนหา ดวยความเป็ น
เอกลักษณแหงวีถีชีวิต 2 ฝั่ งคลองที่ยังคงความเป็ นญี่ปุนแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรางเพื่อใหเรือเล็กลําเลียง
สินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังที่อยูตามริมคลอง
นําทานเที่ยวชม ชมเครื่องแกวโอตารุ แหลงทําเครื่องแกวที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกวหลาก
สีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม
และเลือกซื้อได เมืองนี้ มีช่ อ
ื เสียงในดานการทําเครื่องแกวตางๆ
นําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี Otaru Music Box Museum ใหทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรี
และบทกวี ที่แสนออนหวาน ชวนใหนาหลงใหล ดวยกลองดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและ
งดงามที่จะทําใหทานผอนคลายอยางดีเยี่ยม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบน ารักๆ เต็มไป
หมดมากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย ทานสามารถ
เลือกกลองใส ตุกตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบที่ทานชื่นชอบดวย
ตัวทานเอง
บาย
นําทานเดินทางสูซัปโปโร ระหวางทางนําทานไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ไมรวมการเขาชมการ
ผลิตดานใน) แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึน
้ ในสไตลยุโรป
แวดลอมไปดวยสวนดอกไม ใหทานไดเลือกซื้อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานไป ราน Alexander ดิวตี้ฟรี ใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเชน เครื่องสําอางค เครื่อง
ไฟฟ า ผลิตภัณฑจากนํ้ามันมา โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ โฟมลางหนาชาเขียวและขาวญีป
่  ุน
ผลิตภัณฑแบรนด 4GF 5GF และ6GF หรือวิตามินบํารุงรางกายอยา งNatto สารสกัดจากถั่ว หรือนํ้ามันตับปลา
ฉลามเป็ นตน
นําทานไปชม ตึกทําเนี ยบรัฐบาลเกา หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุนแปลวา อิฐสีแดง เริ่ม
กอสรางเมื่อปี พ.ศ.2416 เป็ นอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนี ยบรัฐบาลแหง
รัฐแมสซาซูเซตส สหรัฐอเมริกา โดยใชอิฐไปจํานวนมากกวา 2.5 ลานกอน ตึกแดงหลังนี้ ใชเป็ นที่ทําการรัฐบาล
ฮอกไกโดตั้งแตปี พ.ศ.2429 ซึ่งผูวาราชการคนแรกที่ไดทํางานในตึกนี้ คือ มิจิโตชิ อิวามูระ (Michitoshi
Iwamura) แลวใชงานตอเนื่ องยาวนานถึง 80 ปี กอนที่จะยายไปที่ทําการหลังใหมเป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้น
ซึ่งตั้งอยูดานหลังตึก ผานชม สวนโอโดริ เป็ นสวนที่ไดถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็ นเทศกาลที่ย่งิ ใหญ
สามารถดูดนักทองเที่ยวทํารายไดใหแกฮอกไกโดมากมาย มีหิมะที่งดงามและการแกะสลักนํ้าแข็งที่สามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยวจากญี่ปุนและทั่วโลกไดมากกวา 2 ลานคน
และหอนาฬิกาซัปโปโรเป็ นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็ นอาคารที่สรางขึน
้ จากไมต้งั อยูในเขตจูโอ เมืองซัปโปะ
โระ เมืองใหญท่ส
ี ุดของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนื อของประเทศญี่ปุน ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกันเป็ นที่
รูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง และเป็ นที่สนใจของนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศแทบทุกคนซึ่งนาฬิกาบน
หอยังคงเดินอยางเที่ยงตรงและมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง
คํ่า
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาทีพ
่ ักแรมพักผอนตามอัธยาศัย หรือทานสามารถเดินไปชอปป้ิ ง
ยานซูซูกิโนะ จากบริเวณรอบ ๆ สถานี รถไฟใตดินซูซูกิโนะ อยูถัดลงมาทางใตจากสวนโอโดริ ถือเป็ นยานที่
คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร รอบ ๆ บริเวณนี้ มีรานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ทั้ง
ไนตคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกวา 4,000 ราน ตั้งอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็
ซอนอยูในตึกตองขึน
้ ลิฟตไป แตก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็ม
ไปหมด

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

เมืองทาเล็กๆติดชายฝั่ งทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด เมืองโอตารุเป็ น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็ นพิพิธภัณฑและรานคา
นํ้าในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟ าก็จะสะทอนภาพออกมาเป็ นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

ปั จจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึน
้ ชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวที่ดึงดูดดนักทองเที่ยว
จํานวนมากมาซื้อสินคาจําพวกนี้ นอกจากขายแลว ยังมีหลายรานที่ใหลูกคา
เขารวมเวิรคชอปทําถวยแกวดวยตัวเอง โดยมีคาใชจายในการทําแกว ชาม
หรือแจกันในราคา 2,000-3,000 เยน

พิพิธภัณฑกลองดนตรี หรือ Otaru Orgel Emporium ที่น่ี เป็ นแหลงรวบรวม
กลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็ นอาคารเกาแก 3 ชั้น
ภายนอกถูกสรางขึน
้ จากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับ
อิทธิพลจากชาวยุโรปที่เขามาตั้งรกรากที่น่ี ในสมัยกอน จนในปั จจุบันกลายมา
เป็ นแหลงผลิตกลองดนตรีท่ม
ี ีอายุรอยกวาปี ที่โดงดังที่สุดของญี่ปุนเลยก็วาได
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมืองซัปโปโร เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็ นอันดับ 5 ของญี่ปุน แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ี จะมี
การจัดเทศกาลนํ้าแข็งที่ใหญท่ส
ี ุดในญี่ปุนโดยทุกๆปี จะมีนักแกะสลักนํ้าแข็ง
ฝี มือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝี ไมลายมือใหไดเห็นกัน

โรงงานสุดน ารัก ที่ตอบสนองความฝั นของเด็กๆ มาที่น่ี คุณจะไดพบกับการ
ผลิตขนม โดยมีเสนทางการเดินชม ทั่วทั้งโรงงานโดยจุดตางๆ ก็จะใหท้งั ความ
รู และความเพลิดเพลินไปดวย นอกจากนี้ ยังมีคาเฟ รานขายของฝาก และสวน
สวยๆ ใหน่ังเลนดวย

ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) ทุกทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชั้น
นําของโลกโดยปลอดภาษี ที่น่ี เป็ นศูนยช็อปปิ้ งปลอดภาษีแหงแรกของญี่ปุนที่
รัฐบาลอนุมัติใหผูท่เี ดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดโอกินาวาซื้อโดยไมตองเสีย
ภาษีเหมือนกับเวลาเดินทางไปยังตางประเทศ มีสินคาประมาณ 4,000-5000
รายการใหเลือกสรร อาทิ เครื่องสําอางค นํ้าหอม นาฬิกา กระเป า ไวน และ
สปิ ริต และยังมี DFS แกลอเรีย โอกินาวา (DFS Galleria Okinawa) ที่เปิ ดในปี
2005 ใหเขาชมดวย ตั้งอยูท่ย
ี านชินโตชิน เมืองนาฮา

เป็ นอาคารสีแดงอิฐ สรางในปี 1888 นับเป็ นอาคารขนาดใหญแหงหนึ่ งในไมก่ี
อาคารของญี่ปุนในสมัยนั้น ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณ
ดาวหาแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหยอมที่รมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ
และตนแปะกวย อาคารแหงนี้ เคยเป็ นที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะ
ฮอกไกโด ปั จจุบันเปิ ดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บ
บันทึกทางราชการ

สวนสาธารณะที่ต้งั อยูใจกลางถนนดวยความยาว 1.5 กิโลเมตร สวนโอโดริ
เป็ นสวนสาธารณะที่มีช่ อ
ื เสียงมากที่สุดแหงหนึ่ งในญีปุน แตลักษณะทั่วไปจะดู
คลายกับเป็ นเกาะกลางถนนขนาดใหญอันเป็ นตัวแบงเขตเมืองออกเป็ นฝั่ ง
เหนื อและฝั่ งใต ในชวงตนเดือนกุมภาพันธสวนแหงนี้ ถูกใชเป็ นหนึ่ งในสถานที่
จัดแสดงผลงานแกะสลักนํ้าแข็งจากฝี มือชางแกะสลักจากทั่วโลก

หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็ นอาคารที่สรางขึน
้ จากไม ตั้งอยู
ในเขตจูโอ เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็ นอาคารทรง
ตะวันตกแหงหนึ่ ง ในจํานวนนอยที่หลงเหลืออยูในเมืองนี้ ทําใหรูจักในฐานะ
สัญลักษณของเมือง

ยานซูซูกิโนะ เป็ นยานบันเทิงที่ใหญท่ส
ี ุดในทางตอนเหนื อของญี่ปุน เต็มไป
ดวยรานคา บาร รานอาหาร รานคาราโอเกะ และตูปาจิงโกะ รวมกวา 4,000
ราน ป ายรานคาสวางไสวยามคํ่ าคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว ในชวงเดือน
กุมภาพันธ ยานซูซูกิโนะจะจัดเทศกาลหิมะ เป็ นเจาภาพการแขงขันแกะสลัก
นํ้าแข็ง ประจําทุกปี
รับประทานอาหารคํ่ า ที่ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ ตขาปู 3 ชนิ ด พรอม BBQ เครื่อมดื่ม เบียร ไวนแบบไมอ้น
ั
Premia Cabin Sapporo Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน
พิเศษ บุฟเฟ ตขาปู 3 ชนิ ด พรอม BBQ เครื่อมดื่ม เบียร ไวนแบบไมอน
ั้
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษท
ั จะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

เชา
นําทานเดินทางสูเมืองฟูราโน Furano เมืองที่ขน
ึ้ ชื่อในเรื่องการชมดอกไม นํา
ทานไปชม โทมิตะฟารม (Farm Tomita) ฟารมลาเวนเดอร แหงแรกของเมืองฟุราโน ทานจะไดพบกกับทุง
ดอกลาเวนเดอรสีมวงแขงกันสงกลิ่นหอมยวนใจและตื่นตาไปกับแปลงดอกที่ต้งั ใจปลูกดอกไมท้งั หมด 7สี 7สาย
พันธุเรียงรายเป็ นแปลงยาวเปรียบเสมือนสีของสายรุงตัดกับสีของทองฟ า แลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะ
เก็บภาพสวยๆของดอกไมแลว ที่น่ี ยังมีผลิตภัณฑจากลาเวนเดอรท้งั ของใชจําพวกนํ้าหอม สบูดอกลาเวนเดอร
แหงหรือของกินอยางนํ้ากลิ่นลาเวนเดอร ใหทานอิสระถายภาพตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู ฟารมชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai No Oka) ชมวิวทิวทัศนท่ส
ี วยงามของทุงดอกไมไดใน

แบบพาโนรามา ใหทานได พลิดเพลินกับสีสันและกลิ่นหอมของมวลดอกไมกวา 10 สายพันธุอาทิ ทิวลิป, ซัล
เวียร,ดอกทานตะวัน เป็ นตน ที่จะสลับสับเปลี่ยนกันอวดสีสัน บานสะพรั่งตามแตฤดูกาล
บาย
นําทานเดินทางสู เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ต้งั อยบูริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ที่ไดช่ อ
ื วา Small Town
Of The Most Beautiful Hills เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามที่ต้งั อยูบนเนิ นเขา ตลอดเสนทางผานทางตะวันตก
เฉียงเหนื อของตัวเมือง ทานสามารถชม Patchwork road เป็ นเสนทางชมทุงนา เนิ นเขาสีทองอรามสลับกับสี
เขียงและนํ่ าตาล มีความสวยงามราวกับผาหลายผืนมาตัดปะวางตอกันเป็ นระยะทางยาว จะสวยเป็ นพิเศษใน
ชวงฤดูรอน จุดชมวิวระหวางทางที่นาสนใจ คือ ตนเคน และแมรี่ (Ken & Mary Tree)
นําทานไปชม บอนํ้าสีฟา Blue Pond หรือสระสีฟา เป็ นแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติท่เี พิ่งเริ่มมีช่ อ
ื เสียงได
ไมนานของฮอกไกโด ตั้งอยูใจกลางเมืองบิเอะ ชื่อเสียงที่ทําใหนักทองเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั้น เป็ น
เพราะนํ้าสีฟาที่สดใสเกินกวาบอนํ้าตามธรรมชาติท่ว
ั ไป
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ซัปโปโร อิสระใหทาน ชอปป้ิ งยานทานุกิโกจิ เป็ นยานที่คึกคักมีชีวิตชีวา
โดยเฉพาะในเวลาคํ่ าคืนที่บรรดาป ายไฟโฆษณาบนตึกตาง ๆ เปิ ดไฟสลับสีแขงขันประชันสินคากันรอบๆ บริเวณ
นี้ มีรานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ทั้งไนทคลับ บาร คาราโอเกะ รวมกันมากกวา 4,000
ราน ตั้งอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึน
้ ลิฟตไป บริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปชอปปิ้ ง
ยานซูซูกิโนะได อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

มีภูมิทัศนแบบชนบทที่งดงาม ในเดือนกรกฎาคมเป็ นชวงเวลาที่ดีท่ส
ี ุดในการ
ชมทุงดอกลาเวนเดอร และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงนี้ จะเปลี่ยนเป็ นที่นิยม
สําหรับเลนสกี

มีวิวทิวทัศนท่ส
ี วยงามจากฉากหลังเป็ นภูเขาโทกะชิ ซึ่งเปิ ดใหเขาชมฟรีอยาง
อิสระ ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ รานคาจําหน ายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

เป็ นสวนดอกไม 4 ฤดู ที่มีดอกไมหลากหลายชนิ ดรวมถึงดอกลาเวนเดอร และ
มีหุนฟางขนาดใหญช่ อ
ื โรลคุงและโรลจังเป็ นสัญลักษณของสวน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Buffet + บุฟเฟ ตเมลอน

เป็ นเมืองเล็กๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศนท่งี ดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ
เสน หของเมืองนี้ คือ การขี่จักรยาน หรือขับรถผานเนิ นเขา และเยี่ยมชมทุง
ดอกไมระหวางทาง

ทุงสีสันตางๆที่ถูกตัดผานดวยถนนเสนเล็กๆมองดูราวกับชิ้นงานตอผา หาง
จากสถานี รถไฟบิเอไปทางทิศเหนื อตามทางสายนี้ ประมาณ 2 กิโลเมตร คุณผู
อานก็จะเห็นพ็อพลาร –ไมผลัดใบที่จะเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลตนนี้ เดนเป็ นสงา
อยูกลางทุงหญาเลี้ยงสัตว สวยงามดวยสีสันของดอกไมและพืชผลในวงลอม
ของภูเขาไดเซะทซึซัน

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติท่เี พิ่งเริ่มมีช่ อ
ื เสียงไดไมนานของฮอกไกโด ตั้งอยู
ใจกลางเมืองบิเอะ มีน้ ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอนํ้าตามธรรมชาติท่ว
ั ไป และตอ
ไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของนํ้าในบอ

เมืองซัปโปโร เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็ นอันดับ 5 ของญี่ปุน แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ี จะมี
การจัดเทศกาลนํ้าแข็งที่ใหญท่ส
ี ุดในญี่ปุนโดยทุกๆปี จะมีนักแกะสลักนํ้าแข็ง
ฝี มือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝี ไมลายมือใหไดเห็นกัน

แหลงชอปปิ้ งเกาแกท่ส
ี ืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซื้อหา
ของฝากจากฮอกไกโด เป็ นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1
กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอ
กันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแตเขตนิ ชิ 1 โจเมะจนถึง
นิ ชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด
Premia Cabin Sapporo Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน
หมายเหตุ: ชวงที่ชมดอกลาเวนเดอรคือชวงเดือนมิถุนายน-กลางเดือนสิงหาคม และในชวงเดือนอื่นๆจะมีด
อกไมนานาชนิ ดในสวนตามฤดูกาล ทั้งนี้ จะบานหรือโรยขึน
้ อยูกับสภาพอากาศในวันเดินทางบริษท
ั ฯไมสามารถ
คาดการณลวงหนาได
เมนู Buffet + บุฟเฟ ตเมลอน
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษท
ั จะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

เชา - บาย
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนิ วชิโตเสะเพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ
09.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เทีย
่ วบินที่
XJ621 (มีบริการอาหารรอนและนํ้าดื่มบนเครื่อง
16.30 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

ทาอากาศยานชิโตะเซะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ ซึ่งจัดวาเป็ นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญท่ส
ี ุดในฮอกไกโด และเป็ นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ส
ี ามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไม
วาจะเป็ นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีป
อเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใชเป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ ไดอยางดี
มีบริการอาหารรอนและนํ้าดื่มบนเครื่อง

เงื่อนไขการใหบริการ
การเดินทางครัง
้ นี้ จะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง
ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษท
ั จะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
หรือสงจอยนทัวรกับบริษท
ั ที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษท
ั จะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดิน
ทาง 10 วัน
ในกรณี ทล
ี่ ูกคาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข
่ องบริษท
ั ฯ กอนทุกครัง
้ มิ
ฉะนัน
้ ทางบริษท
ั จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง
้ สิ้น
บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณี ทม
ี่ ีผูรวมคณะไมถึง
30ทาน
ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน
้ กอนวันเดินทาง
บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่ องจากสาเหตุตางๆ
บริษท
ั ฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัด
หยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษท
ั ฯ
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้งั หมดกับทางบริษท
ั ฯ แลว ทางบริษท
ั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ
ตกลงตางๆ ทั้งหมด
รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษท
ั ฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง
ประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่พ
ี ัก ทั้งนี้ ขน
ึ้ อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม และไมสามารถรับประกันได
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษท
ั ฯ อยางนอย 7วันกอนการ
เดินทาง มิฉะนั้น บริษท
ั ฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ผ
ี ู
เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ น
ื ๆ
กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดหองใหเป็ นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําให
เวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอ
 ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหาร
เวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
บริการนํ้าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจํานวน 3 ขวด
การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน
เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
การประกันภัย ทีบ
่ ริษท
ั ฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็ นการการประกันอุบัติเหตุจากการ
เดินทางทองเทีย
่ ว ตามพ.ร.บ การทองเทีย
่ ว เทานัน
้ ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทาน
สามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษท
ั ฯได และทางบริษท
ั ฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลง
แลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษท
ั
ประกันทัว
่ ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง
้ สิ้นแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานัน
้
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ
ในกรณี ทผ
ี่ ูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเทีย
่ ว อันเนื่ องมาจากการกระทําทีส
่ อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี อ่ น
ื ๆ

การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20 วัน

อัตราคาบริการรวม
คาตัว
๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนที่น่ังเป็ นไปตาม
การจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่น
ี ่ังได การอัพเกรดที่น่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat
สําหรับที่น่ังBusiness/Premium ตัว
๋ กรุปทัวรไมสามารถอัพที่น่ังได
คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา
คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
เจาหนาที่บริษท
ั ฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
คานํ้าหนักกระเป าสัมภาระโหลดใตเครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 20
กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่
มีการเรียกเก็บกรณีทานมีความประสงคจะซื้อนํ้าหนักเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั้น
พรอมชําระคานํ้าหนัก
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสัง่ ซื้อ
ประกันสุขภาพเพิม
่ ไดจากบริษท
ั ประกันทัว
่ ไป

คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนื อจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คาโทรศัพทเป็ นตน
คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
คาภาษีน้ ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษท
ั ฯไดออกตัว
๋ เครื่องบิน
คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาทิปยกกระเป าทุกโรงแรม
คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 3,500 เยนตอทริป สําหรับกรุปทีม
่ ีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
ในบริการ

สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษท
ั มิฉะนั้นทางบริษท
ั จะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธ
การออกและเขาเมืองทานกรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการ
อนุญาตใหเขาประเทศ)จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป
่  ุนใหกับคนไทย ผูทป
ี่ ระสงคจะพํานักระยะ
สัน
้ ในประเทศญีป
่  ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย
่ ว เยีย
่ มญาติ หรือธุรกิจ จะ
ตองยื่นเอกสารในขัน
้ ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป
่  ุน* ดังตอไปนี้
ตัว
๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษท
ั ฯจัดการให)
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน
้ ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นตน)
ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษท
ั จัดการให)
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษท
ั ฯจัดการให)
คุณสมบัติการเขาประเทศญีป
่  ุน (สําหรับกรณี การเขาประเทศญีป
่  ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ
สั้น
ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
เป็ นผูท่ไี มมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติท่จ
ี ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลีย
่ นแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญีป
่  ุน เป็ นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวง
หนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลีย
่ นโดยคํานึ งถึงผลประโยชนของทานเป็ นหลัก เพื่อใหทานทองเทีย
่ วได
ครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเทีย
่ วญีป
่  ุน ตามกฎหมายของประเทศญีป
่  ุน สามารถให
บริการวันละ10 ชัว
่ โมง มิอาจเพิม
่ เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะ
สม จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นเวลาทองเทีย
่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง อัตราคา
บริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลีย
่ น 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณี อัตราแลกเปลีย
่ นปรับสูงขึ้น
บรัษท
ั ฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิม
่ ขึ้น
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย
่ วเทานัน
้ คาทัวรทจ
ี่ ายใหกับผูจัด เป็ นการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานทีต
่ างๆ แบบชําระขาดเชนกันกอน
ออกเดินทาง ฉะนัน
้ หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับ
การปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีป
่  ุน) ทางผูจัด
ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง
้ คาตัว
๋ เครื่องบินใหแกทาน
การอัพเกรดทีน
่ ัง่ สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับทีน
่ ัง่ Business/Premium ตัว
๋ กรุปทัวรไม
สามารถอัพทีน
่ ัง่ ได
กรณี ทานมีความประสงคจะซื้อนํ้าหนักเพิม
่ กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานัน
้
พรอมชําระคานํ้าหนัก
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง
้ หมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษท
ั ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทง
ั ้ หมดกับทางบริษท
ั ฯ แลว ทางบ
ริษท
ั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง
้ หมด
กรณี ทานมีความประสงคจะซื้อนํ้าหนักเพิม
่ กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานัน
้
พรอมชําระคานํ้าหนัก
ซื้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,000 บาท เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,000 บาท

การยกเลิกและคืนคาทัวร
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว
๋ เครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน
เงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ก
ี องตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จ
ี ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทาน
ออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

