


1 สนามบินสุวรรณภูมิ -

2 สนามบินชิโตเซะ	-	อาซาฮิคาวา	-	ตรอกราเม็ง	หรือ	หมูบานราเมน	-	สวน
สัตวอาซาฮิยามา	-	ถนนเฮวะ	-	อิออน	มอลล	อาซาฮิคาวา

Fujita	Kanko
Washington
Hotel
Asahikawa

3 เขาซีเรบุ	เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ	-	สวนชิคิไซโนะโอกะ	-	บอน้ําสีฟาเมืองบิ
เอะ	-	เมืองฟูราโน	-	โทมิตะฟารม	-	โรงงานผลิตชีส	-	อาซาฮิคาวา	-	อิออน
มอลล	อาซาฮิคาวา

Fujita	Kanko
Washington
Hotel
Asahikawa
หรือเทียบเทา

4 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-
พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-	มิตซุยเอาทเลทพารค	คุราชิกิ	-	ทานูกิโคจิ	-	ยานซูซู
กิโนะ

Smile	hotel
premium
Sapporo	หรือ
ระดับเดียวกัน

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ -

4	ก.ค.	61	-	8	ก.ค.	61 ฿34,999 ฿34,999 ฿34,999 ฿10,900



คํ่า

20.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาระหวางประเทศชั้น	4	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูทางเขา
หมายเลข	2	เคานเตอรเช็คอิน	D	สายการบินไทย	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัรอใหการตองรับ	พรอมทั้งแจก
เอกสารในการเดินทางและอํานวยความสะดวก

23.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินชิโตเซ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG670	(ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ	6.50	ชั่วโมง)	บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา

08.30	น.	เดินทาง	ถึงสนามบินชิโทเซ	(New	Chitose	Airport)	เกาะฮอกไกโด	(เวลาที่ญี่ป ุน	เร็วกวาเมือง
ไทย	2	ชั่วโมง)	ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	และรับกระเปาสัมภาระ	***สําคัญมาก!!	ประเทศญี่ป ุนไม
อนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ	***

นําทานเดินทางสู	อะซาฮิคาวะ	(Asahikawa)	เมืองใหญอันดับ	2	ของเกาะฮอกไกโด	อยูบริเวณตอนกลางของ
เกาะฮอกไกโด	เมืองแหงน้ีอุดมไปดวยแมน้ําลําธารหลายสายและลอมรอบไปดวยภูเขา	และยังเป็นเมืองที่หนาว
ที่สุดของญี่ป ุน
นําทานเดินทางสู	หมูบานราเมง	ซึ่งเป็นหมูบานที่รวมรานราเมนชื่อดังจํานวน	8	รานไวภายในหมูบานแหงน้ี

ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่	2	โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน
และเปิดหมูบานราเมนขึน้ในปี	1996	เพื่อเผยแพรอาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอะซาฮิคาวะใหเป็นที่รูจัก
ในวงกวาง	นอกจากน้ันภายในบริเวณหมูบานยังมีศูนยการคา	และศาลเจาเพื่อใหคูรักมาขอพรเพื่อใหชีวิตคูรอน
แรงเหมือนน้ําซุปและยืนยาวเหมือนเสนบะหมี่จากเทพเจา	2	องค

บาย

นําทานชม	สวนสัตวอะซาฮิยามะ	(Asahiyama	Zoo)	เป็นสวนสัตวที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะ
ซาฮิกาวะ	กลางเกาะฮอกไกโด	ซึ่งทางสวนสัตวอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลายมุม
มอง	เป็นเอกลักษณที่ไมเหมือนสวนสัตวแหงอื่น	ๆ	ไฮไลท	ไดแก	อุโมงคแกวผานสระวายน้ําของเหลาเพนกวิน
และโดมแกวขนาดเล็กที่อยูตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป า
อิสระใหทานชอปป้ิง	ยานใจกลางเมืองบริเวณ	ชอปป้ิงยานถนนเฮวะ	(Heiwa	Dori)	เป็นถนนคนเดินหลัก

ของเมืองอะซาฮิกาวะ	สองขางทางเต็มไปดวยรานคาทั่วไป	หางสรรพสินคา	รานแบรนดเนม	และในฤดูรอนจะมี



แผงขายของสด	ผักผลไม	และอื่น	ๆ	มาเปิดขายกันอยางคึกคัก	ซึ่งถนนแหงน้ีเป็นแนวแบงเขตระหวางยานธุรกิจ
ทางฝ่ังตะวันออก	กับยานรานอาหาร	และคลับ	บาร	ทางฝ่ังตะวันตก
อิออนมอลล	(Aeon	Mall)	เป็นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	ภายในตกแตงในรูป

แบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มีรานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม

	รับประทานอาหารเชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	หมูบานราเมง	(คืนเงินคาอาหารทาน
ละ	1,000	เยน)

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวที่มีชื่อเสียงที่สุด	บรรดาสัตวที่อยูภายในสวนสัตวจะได
อยูภายใตสภาพแวดลอมที่เป็นธรรมชาติเพื่อใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขา
ออกมาไดโดยไมทําใหสัตวเกิดอาการเครียด	สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดิน
ออกมาอยางเป็นอิสระนักทองเที่ยวที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยาง
ใกลชิดและถายรูปเป็นที่ระลึก

ถนนชอปป้ิงเฮวะ(Heiwa	Dori)	เป็นถนนคนเดินหลักของเมืองอะซาฮิกาวา	สอง
ขางทางเต็มไปดวยรานคาทั่วไป	หางสรรพสินคา	รานแบรนดเนม	และในฤดู
รอนจะมีแผงขายของสด	ผักผลไม	และอื่นๆมาเปิดขายกันอยางคึกคัก	ซึ่งถนน
แหงน้ีเป็นแนวแบงเขตระหวางยานธุรกิจทางฝ่ังตะวันออก	กับยานรานอาหาร
และคลับ	บาร	ทางฝ่ังตะวันตก	เริ่มเปิดตั้งแตปี	1972	นับเป็นแหงแรกของ
ญี่ป ุนที่จัดใหเป็นถนนคนเดินแบบถาวร	และยังมีระบบทําความรอนที่พื้นเพื่อ
ไมใหน้ําแข็งจับจนลื่นในชวงฤดูหนาว



**สําคัญมาก!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืน
มีโทษปรับและจับ
รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	หมูบานราเมง	(คืนเงินคาอาหารทานละ	1,000	เยน)

อิสระรับประทานอาหารเย็น	ภายในศูนยอาหารของอิออนมอลล
(ที่พักอยูตรงขามอิออนมอลล	เดินเพียง	1	นาที	ถึงอิออนมอลล)

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

	Fujita	Kanko	Washington	Hotel	Asahikawa

เชา

เดินทางสู	เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ�Zerubu	no	Oka�ซึ่งเต็มไปดวยดอกไมสีสันสดใสไมวาจะเป็นดอก
ซัลเวีย	ดอกพิทูเนีย	หรือดอกแมรรี่โกลด	ทําใหมีชื่อเรียกวา	งานผาลายดอกไม	อิสระใหทานชมความสวยงาม
ตามอัธยาศัย	หรือสามารถเสียคาบริการเพิ่มเพื่อใชบริการรถชมวิวได	(มีคาใชจายเพิ่มเติม	ไมรวมคาทัวร)
จากน้ันเดินทางสู	สวนชิคิไซโนะโอกะ	(Shikisai	no	oka)	สวนดอกไมสุดสวยแหงเมืองบิเอะ	ที่สวนแหงน้ี

มีชื่อเรียกอีกอยางวา	เนินสี่ฤดู	เน่ืองจากมีดอกไมหลากหลายสายพันธุจัดเรียงสลับสีกันอยางสวยงาม	และดูได
ตลอดทุกฤดูกาลน่ันเอง	สวนดอกไม	ขนาดใหญมีพื้นที่	7	เฮคเตอร	ในชวงฤดูรอนเต็มไปดวยดอกไมที่บานสะพรั่ง
อิสระใหทานชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไมนานาพรรณตามอัธยาศัย	ณ	สวนแหงน้ีทานสามารถ
เลือกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆ	เชน	การน่ังรถ	Norokko	(รถลากที่ถูกลากโดยรถแทร็คเตอร)	น่ังรถกอลฟ
สําหรับ	4	ทาน	หรือจะเลือกเลนรถ	ATV	(ราคาเครื่องเลนไมรวมอยูในราคาทัวร	มีคาใชจายเพิม่เติม
ประมาณ	500-1500	¥)

บาย

เดินทางสู	สระอะโออิเคะ	(Aoiike)	หรือ	บอน้ําสีฟ า	(Blue	Pond)	ตั้งอยูฝ่ังซายของแมน้ํา	Bieigawa	ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองบิเอะ	ตั้งชื่อตามสีของน้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ	โดยเพิ่งเกิดขึน้จากการ
กั้นเขื่อนเพื่อปองกันไมใหโคลนภูเขาไฟ	Tokachi	ที่ปะทุขึน้เมื่อปี	1988	ไหลเขาสูเมือง	ไฮไลท!!!	ชมน้ําสีฟาที่สดใส
เกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป	และตอไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ํา
ในบอ
เดินทางสู	เมืองฟูราโน	นําทานเขาชม	ฟารมโทมิตะ	(Farm	Tomita)	เป็นจุดชมดอกลาเวนเดอรที่ดีที่สุด	มี

วิวทิวทัศนที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ	ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ	รานคาจําหนายผลิตภัณฑ
จากลาเวนเดอรอีกดวย	อาทิ	ซอฟทครีมลาเวนเดอร	พุดดิ้งลาเวนเดอร	เครื่องดื่มซาๆ	อยางโซดาลาเวนเดอร
และอีกมากมาย	นอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องการปลูกลาเวนเดอรแลว	ฟารมโทมิตะยังมีการพัฒนาดอกไมอีก
หลากสายพันธุใหผลิดอกออกใบและสีสันที่สวยสดงดงาม	ดังจะเห็นไดจากทุงดอกไม	7	สี	หรือ	ทุงอิโรโดริ
(Irodori	Field)	ที่มีทั้งสีมวง	สีขาว	สีแดง	สีสม	สีชมพู	ฯลฯ
จากน้ันชม	โรงงานชีสฟูราโน	(Furano	Cheese	Factory)	เขาชมขั้นตอนการผลิตชีสทองถิ่นคาเมมเบิรท

(camaembert)	ผานทางกระจก	และสามารถลิ้มรสตัวอยางชีสในรานคาของโรงงานได	ชีสที่พิเศษคือชีสสีดํา	ที่
ทําจากหมึกของปลาหมึก
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองอาซาฮิคาวา	อิสระชอปป้ิง	ณ	อิออน	ทาวน	(ตรงขามโรงแรม)	หางสรรพ

สินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกาวา	อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก	ของที่ระลึกกัน	อาทิ	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไม
และขนมขึน้ชื่อของญี่ป ุน	อยาง	คิทแคท	สามารถหาซื้อไดที่น่ีเชนกัน



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	พิเศษ	!!	เมนูบุฟเฟตอาหารนานาชานิด

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด	ตั้งอยู
ใจกลางเมืองบิเอะ	มีน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป	และตอ
ไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ

มีภูมิทัศนแบบชนบทที่งดงาม	ในเดือนกรกฎาคมเป็นชวงเวลาที่ดีที่สุดในการ
ชมทุงดอกลาเวนเดอร	และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นที่นิยม
สําหรับเลนสกี

มีวิวทิวทัศนที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ	ซึ่งเปิดใหเขาชมฟรีอยาง
อิสระ	ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ	รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

ชมกระบวนการผลิตตลอดจน	ลองลิ้มชิมรสชาติของชีสคุณภาพชนิดตางๆ	รวม
ถึงชีสสีดํา(Black	Cheese)	ที่ผลิตจากหมึกของปลาหมึก	และใกลๆ	กับโรงงาน
ผลิต	ชีสมืองฟูราโนยังมีสวนผลิตไอศกรีม	และพิซซา	ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถ
ทดลองทําเนย	ไอศกรีม	ขนมปัง	และชีส	ไดดวยตัวเองอีกดวย	โรงงานผลิตชีส
เมืองฟุราโน	เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตชีสคุณภาพชั้นยอดของฮอกไกโด	ที่เปิด



อิสระรับประทานอาหารเย็น	ภายในศูนยอาหารของอิออนมอลล
หรือระดับเดียวกัน	(ที่พักอยูตรงขามอิออนมอลล	เดินเพียง	1	นาที	ถึงอิออนมอลล)

โอกาสใหนักทองเที่ยวทั่วไปเขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตลอดจนลองลิ้มชิม
รสชาติของชีสคุณภาพชนิดตางๆ	กันถึงโรงงานผลิตรวมถึงชีสสีดํา	(Black
Cheese)	ที่ผลิตจากหมึกของปลาหมึก

เมืองอาซาฮิกาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร	เมืองอาซาฮิกา
วาไดชื่อวาเป็นหลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแหงหน่ึงของญีป ุ
นอีกดวย	สถานที่ทองเที่ยวในเมืองสวนใหญจึงเกี่ยวของกับความเย็น

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

	Fujita	Kanko	Washington	Hotel	Asahikawa	หรือเทียบเทา

เชา

นําทานเดินทางไปยัง	โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ”	(Ishiya	Chocolate	Factory)	ทานสามารถชมขั้นตอน
การทําชอคโกแลตที่ขึน้ชื่อของเมืองซัปโปโร	โดยเฉพาะSHIROI	KOIBITO	ขนมสอดไสชอคโกแลตขาวที่เป็นที่
นิยมทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด	และพิพิธภัณฑชอคโกแลต	ชมถวยชามที่ใชสําหรับใสชอคโกแลตที่มีความสวยงามเป็น
เอกลักษณ	และเหลาของเลนยอนยุคที่ทําใหคุณ	ๆ	ตองแอบอมยิ้มอยูในใจ	และรูสึกเหมือนยอนเวลากลับไปใน
อดีตอีกครั้ง	และแนะนําใหทานชิมชา	หรือกาแฟรอนของที่น่ี	พรอมทั้งสั่งขนมเคกแสนอรอยราดดวยชอคโกแลต
เขมขน	ในสวนที่เป็นคอฟฟ่ีชอฟ	บริเวณชั้น	2	ของอาคารทรงสไตลยุโรป	(อิสระใหทานถายรูปบริเวณดาน
นอก	ไมรวมตัว๋คาเขาชมภายใน)
ทานชม	คลองโอตารุ	สัญลักษณของเมืองโอตารุที่ไดรับความนิยมถายภาพ	มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารกอ

อิฐแดง	โดยคลองโอตารุสรางเสร็จในปี	1923	ถือวาเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล	ใชเป็นเสนทางขนถาย
สินคาจากเรือใหญ	ลงสูเรือขนถาย	แลวนําสินคามาเก็บไวภายในโกดัง	แตภายหลังไดเลิกใชและถมคลองครึ่ง
หน่ึงทําเป็นถนนหลวงสาย	17	สวนที่เหลือไวครึ่งหน่ึงก็ไดทําการปรับปรุงเป็นสถานที่ทองเที่ยว	ทั้งยังปรับปรุง
ทางเดินเลียบคลองดวยอิฐสีแดง	อิสระใหทานรูปเป็นทีร่ะลึก
พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเครื่องแกว	ที่รวบรวมกลองดนตรีและเครื่องแกวอันงดงามและหายากไว

มากมาย	ทานสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินคาพื้นเมืองงานฝีมือตาง	ๆ	อาทิเชน	ตุกตาแกว	ชาม	แกว	โคมไฟ
เพลิดเพลินไปกับรานขายกลองดนตรี	ซึ่งมีกลองดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ	โดยทานสามารถเลือกเพลง
ตาง	ๆ	ไดดวยตัวของทานเอง	รานขายเครื่องแกว	ที่มีตั้งแตกระดิ่งแกวอันจิว๋ไปจนถึงโคมระยา	รานขาย
ขนมอบตางๆ	ที่ทานสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะราน	KITAKARO	ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ	ใหมๆ	ให
อรอยจนลืมอวนกันเลยทีเดียว	และเหมาะที่จะซื้อของฝากเป็นอยางดี	และยังมีอีกหน่ึงรานที่ทานตองมีเวลากับ
รานน้ี	คือราน	LeTAO	รานชีสเคกแสนอรอย	ดวยบรรยากาศในรานตกแตงดวยไมที่แสนอบอุน	ขับกลอมดวย
เพลงสากลแบบมิวสิคบอกซ



บาย

นําทานสู	JTC	DUTY	FREE	ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีตางๆ	ตามอัธยาศัย	และเดินทางไปยัง	MITSUI
OUTLET	PARK	เอาทเลทซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในฮอกไกโด	เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตแบรนด
ชั้นนําจากตางประเทศ	สินคาแฟชั่นหญิงชาย	และเด็ก	จนถึงอุปกรณกีฬาและกิจกรรมกลางแจงและสินคาทั่วไป
ประกอบดวยแบรนดดังถึง	130	แบรนด	ซึ่งในบรรดาแบรนดดังเหลาน้ี	จะมีถึง	58	แบรนดที่เป็นแบรนดที่เพิ่ง
เปิดสาขาในฮอกไกโด	และ	9	แบรนดที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ป ุน	นอกจากน้ีภายในหางยังมีศูนย
อาหารขนาดใหญที่จุได	650	ที่น่ัง	เชนเดียวกับ	Hokkaido	Roko	Farm	Bridge	ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินคาทองถิ่นและ
สินคาจากฟารม	เอาทเลทที่น่ีจึงเต็มไปดวยสรรพสิ่งใหชาวฮอกไกโดและนักทองเที่ยวจากตางชาติไดสัมผัส
อิสระใหทานชอปป้ิงทีย่าน	ถนนทานูกิโคจิ	แหลงชอปป้ิงเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก	เหมาะ

สําหรับจับจายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด	เป็นชุมชนรานคาประมาณ	200	รานคา	ทอดยาวกวา	1	กิโลเมตร
ตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร	เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพ
อากาศ	จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเป็นแหลงชอปป้ิงที่เต็มไปดวยความคึกคัก
มีชีวิตชีวา
หรือจะเดินเลนชมเมืองที่	ยานซูซูกิโนะ	(Susukino)	ที่ยานกินดื่มที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร	มั่งคั่งดวยราน

คาและแวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็มไปหมด	แตสําหรับราเมน	แนะนําตองไปที่ซอยน้ีคือ	“Ramen
Yokocho”	เป็นซอยราเมน	สามารถเลือกรานตามความชอบ	ทั้งชนิดเสนราเมนน้ําซุปรสชาติและเครื่องเคราตาง
ๆ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	พิเศษ	!!	เมนูชาบู	+	ขาปูยักษ



อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย	ณ	ทานุกิโคจิ
พักใกลแหลงชอปป้ิงยาน	susukino	ทานสามารถเดินเลนชอปป้ิงไดจนถึงรานปิด

เป็นหางดังของเมือง	คุราชิกิ	ซึ่งมีแบรนดสินคาชั้นนํามากมาย	แขงกันลด
ราคาสินคา

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

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

	Smile	hotel	premium	Sapporo	หรือระดับเดียวกัน

เชา

นําทานเดินทางสู	สนามบินชิโทเซ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
10.30	น.	ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร	กลับกรุงเทพฯ	โดยสายบินไทย	เทีย่วบินที	่TG671

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	8.30	ชัว่โมง)

บาย

15.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	*บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน



บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น	(ถามี)		ทานละ	1,500	บาท	ตอทริป	ตอลูกคาผูเดิน
ทาง	1	ทาน	ทั้งน้ีรวมไปถึงเด็ก	ยกเวนเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	(Infant)	ณ	วันเดินทางกลับ	(ขออนุญาตเก็บทริปที่สนามบิน
ในวันเช็คอิน)	

บริษทัขอสงวนสิทธิ	์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว	ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน	กรณีถือหนังสือเดินทางตาง
ประเทศ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิม่จากราคาทัวร	ทานละ	100	USD.	หรือ	(เป็นเงิน
ไทยประมาณ	3200	บาท)	
บริษทัขอสงวนสิทธิ	์รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,

สายการบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	อาทิเชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ถึงเวลา	20.00	น.	(ตองถึงโรงแรมเรียบรอย
แลว)	การใหบริการในแตละวัน	ไมสามารถเพิ่มเวลาการใชรถบัสได	ทั้งน้ีมัคคุเทศกและพนักงานขับรถจะเป็นผู
บริหารเวลาตามความเหมาะสม	ขึน้อยูกับสภาพการจราจร	ณ	วันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	

กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	48	ชั่วโมง	หลังจากสง
เอกสารจองทัวร

	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ	และไมคืน
คามัดจําทัวร	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน
หากทานที่ตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่	กอนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิด
ขึน้หมายเหตุ
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	5	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30	ทาน	ใน

กรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ

ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน		

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ		

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทาง	30	ทานขึน้ไป	ถาจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา	หรือยกเลิกการเดินทาง	

กรณีทานมีการเดินทางดวยตัว๋เครื่องบินภายในประเทศตองรบกวนแจงใหกับเราทราบ	ณ	วันที่จองทัวร	หากไมมี
การแจงเรื่องไว	จะไมสามารถเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึน้จากตัว๋เครื่องบินดังกลาวได
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีสนามบินทุกแหง	และภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม	หากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง
หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร	ตัว๋เครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช	ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได	
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจากการ

โจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พักทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
สภาพการจราจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือวันเสาร-อาทิตย	รถอาจจะติด	อาจทําให

เวลาในการทองเที่ยวและชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศกและคนขับรถในการบริหาร
เวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรมตามที่เรียน
เสนอ
การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุนตามกฎหมายของสามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	ในวันน้ันๆ	มิอาจเพิ่มเวลา

ได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
น้ันๆ	เป็นหลัก



จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง		

คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษทัฯ	เป็นการชําระแบบเหมาขาด	และทางบริษทัฯไดชําระใหกับบริษทัฯ	ตัวแทน
แตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน	ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุ
ไว	ทานจะขอคืนคาบริการไมได	
หากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง	ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได	คณะทัวรทานอื่นๆ

รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน	ณ	สนามบินได	จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว	แตทางตัวแทน
บริษทัฯ	จะทําหนาที่ประสานงานและเจาหนาที่จะทําการติดตอชวยเหลือทานเป็นระยะ
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	เชน	การยกเลิกหรือลาชาของ

สายการบิน,	อุบัติเหตุ,	ภัยธรรมชาติ,	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล	หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง	ๆ	ที่เกิดเหนือ
อํานาจควบคุมของบริษทั
บริษทัฯ	จะทําหนาที่เป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน,	โรงแรมหรือบริษทัขนสงเมื่อเกิดการ

สูญหายของ	สัมภาระระหวางการเดินทาง	แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาว	

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม	และสถานการณตางๆ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะ
ยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย	รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง	ๆ

แลว
	

ตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ตามเสนทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม	(ชั้นทัศนาจร)	รวมทั้งคาภาษีสนามบินทุก
แหงตามรายการทัวร	และคาธรรมเนียมน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บ		

คาอาหาร,	คาเขาชม	และคายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ไดระบุไวในรายการ
โรงแรมที่พักตามระบุไวในรายการ	หรือในระดับเดียวกัน	(พักหองละ	2	ทาน	เทาน้ัน	!!)เน่ืองจากโรงแรมอยูในตัว

เมือง	ติดแหลงชอปป้ิง	หองจะมีขนาดเล็ก	จึงไมสามารถเสริมเตียงได
ในกรณีที่ทานมีผูเดินทาง	3	ทาน	และจองหองพักแบบ	TRIPLE	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะ

สมตอไป	หรืออาจมีการจัดหองพักใหพักรวมกับคณะผูเดินทาง	กรณีตองการพักเดี่ยวมีคาใชจายเพิ่มเติม	ทานละ
10,900	บาท	**

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท	(กรณีเสียชีวิต)	วงเงิน	500,000	บาท	(คารักษา
พยาบาล)	

คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก	เป็นตน
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัจัดให	ในรายการทัวร
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

คาทําหนังสือเดินทาง	/	ตอหนาเลมหนังสือเดินทาง
คาเปลี่ยนแปลงตัว๋เครื่องบิน	สําหรับผูที่ไปและ/หรือกลับ	ไมพรอมพรอมคณะ	(สอบถามคาใชจายกับเจาหนาที่)
คาธรรมเนียมในกรณีกระเปาสัมภาระมีน้ําหนักเกินกวาที่ทางสายการบินกําหนด	หรือมีขนาดใหญเกินกวาขนาด

มาตรฐาน
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนไดประกาศ

ยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)

คาธรรมเนียมทิปไกดและคนขับรถ	1,500	บาท/ทาน		ตลอดการเดินทาง
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

ไมรวมประกันสุขภาพ

เอกสารทีลู่กคาตองเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ป ุน	ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศ	ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่	1	กรกฎาคม	2556	ผูที่จะเขา
ประเทศไดน้ัน	จะตองผานการพิจารณาจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะสามารถเขาประเทศได	(เชนเดียว



กับผูที่ยื่นขอวีซากับทางสถานทูตฯ)	ทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงคในการเขาประเทศ
หรือขอตรวจเอกสารที่นํามา	เชน	ตัว๋เครื่องบินขากลับ	หรือเอกสารอื่นๆ	สําหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะตองใชใน
การพิจารณาไดแก

(1)		ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯ	เตรียมให)
(2)		สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต)	

(3)		ชื่อ-ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	เชน	โรงแรมที่พัก	(ทางบริษทัฯ	เตรียมให)	
(4)		กําหนดการเดินทาง	ในชวงระยะเวลาที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯ	เตรียมให)	

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน			(สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา)

(1)		หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย	6	เดือน
(2)		กิจกรรมใด	ๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	แลเขาขายคุณสมบัติการพํานัก

ระยะสั้น
(3)		ในขั้นตอนของการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
(4)		เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขาย	คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
	

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลปล.	ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจาก
เป็นราคาพิเศษ	

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไมสะดวก
ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด		

	ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทั้งหมดกอนการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจที่ตรงกัน
ระหวางทานและบริษทัฯ	
	

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ	พรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ
ตองชําคาใชจายสวนตางที่สายการบินและบริษทัทัวรเรียกเก็บ	และการจัดลําดับที่น่ัง	ทางสายการบินจะเป็นผู
กําหนด	ซึ่งทางบริษทัไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

กรณียกเลิกการเดินทาง

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	และหากเป็นกรณีการเดินทางที่บริษทัฯตองทําการวางการันตีคามัดจํา
หรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	และหรือเที่ยวบินเหมาลํา	CHARTER	FILGHT	หรือ	EX-TRA	FLIGHT	กับสายการบิน	หรือ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืนเงิน
ไดทุกกรณี	และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	รวมถึง	เมื่อทาน
ออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


