


1 สนามบินดอนเมือง -

2 สนามบินชิโตเซะ	-	โดราเอมอน	วาคุวาคุ	สกายพารค	-	ศิลปะบนทุงนา	-
พิพิธภัณฑน้ําแข็ง	/	ไอซพาวิเลียน	-	น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซย	-	ออนเซน

SOUNKYO
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ	-	สวนชิคิไซโนะโอกะ	-	โทมิตะฟารม
SAPPORO
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	นาฬิกาไอน้ําโบราณ	-
ทานูกิโคจิ

SAPPORO
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินดอนเมือง -

13	ก.ค.	61	-	17	ก.ค.	61 ฿39,900 ฿39,900 ฿38,900 ฿7,900



คํ่า

20.00	น.	นัดหมายพบกันที่	สนามบินดอนเมือง	ชัน้	3	เคาเตอร	4	สายการบินแอรเอเซียเอ็กซ	มีเจา
หนาที่บริการชวยโหลดสัมภาระและกระเปาเดินทาง
23.55	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินชิโตเซะ	ประเทศญีป่ ุน	ดวยเทีย่วบิน	XJ	620	สายการบินแอรเอเซีย
เอ็กซ

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

เชา

08.00	น.	ถึง	สนามบินชิโตเซะ	เกาะฮอกไกโด	โดยปลอดภัย
พาทานไป	โดราเอมอนสกายพารค	ใหทานไดอิสระกับการถายรูปกับเหลาการตูนที่ทานชื่นชอบพรอมทั้ง

ไดพิศวงไปกับภาพถาย	3	มิติ	หรือหองภาพลวงตา	ฉากน่ังไทมแมชชีนที่จะทานใหทุกทานเสมือนเป็นสวนหน่ึง
ของการตูนโดราเอมอน	และกอนออกประตูทานจะไดพบกับเจาหุนยนตโดราเอมอนทีมารอถายรูปกับเหลานัก
ทองเที่ยว	อีกทั้งยังมีโซนขายของที่ระลึกเกี่ยวกับโดราเอมอนอีกมากมาย

บาย

รับประทาน	อาหารกลางวัน	ณ	รานอาหารญี่ป ุน
หลังอาหารพาทานชม	ศิลปะบนนาขาว	เริ่มมีในญี่ป ุนมาตั้งแตปี	1993	คือการวาดภาพโดยการใชนาขาว

แทนผืนผาหรือกระดาษใชพันธุขาวแตละชนิดแทนสีตางๆ	และมีชาวนาจากแตละทองถิ่นน้ันๆ	เป็นพูกัน	รวมแรง
รวมใจกันเป็นอันหน่ึงอันเดียวเพื่อสรรคสรางผลงาน	จนกลายเป็นภาพวาดขนาดใหญและมีความสวยงาม	และ
เป็นตัวชวยในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนอีกดวย
จากน้ันมุงไปยัง	พิพิธภัณฑน้ําแข็ง	เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ	นอกจากน้ีภายในถํ้ายังมีความ

สวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยูในถํ้าหินงอกหินยอย	ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ	-41	องศา
เซลเซียส
พาทานไป	น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ	เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ําตกที่จัดไดวา

เป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหน่ึงในรอยของญี่ป ุน	น้ําตกทั้งสองแหงน้ีมีตนน้ําอยูในเขตภูเขาโซอุนเคียว

คํ่า



รับประทาน	อาหารเย็น	ณ	โรงแรม
เขาพัก	ณ	โรงแรม	SOUNKYO	HOTEL	แชออนเซน	ผอนคลายความเมื่อยลา

	รับประทานอาหารเชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

ตั้งอยูในสนามบินชิโตเซะ	ดานในมีรานขนม	รานของฝาก	รานหนังสือ	เป็น
เมืองจําลองของโดราเอมอนและเหลาผองเพื่อน	ราวกับไปอยูในโลกของโดรา
เอมอนจริงๆ	มี	2	โซน	ทั้งโซนที่เขาฟรี	และเสียตัง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

กวา	2,000	ปี	มาแลว	ที่ชาวนาในอินากะดาเตะ	(Inakadate)	หมูบานเล็กๆ	ของ
จังหวัดอาโอโมริ	(Aomori)	ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ป ุน	ปลูกขาว
เป็นสัมมาอาชีพ	เรียกไดวาครึ่งหน่ึงของหมูบานกลายเป็นผืนนาทั้งหมด	ชาว
บานในหมูบานอินากะดาเตะ	ไดเกิดไอเดียใชตนขาวรุนเกาและรุนใหม	อาทิ	สี
เขียวไดจาก	Tsugaru	Roman	ขาวทองถิ่นของอินะกะดาเตะ	Yukiasobi	และ
Beniasobi	จะใหสีขาวและสีแดงและสายพันธุโบราณอื่นๆ	ใชสําหรับสีมวงและ
สีเหลือง	ซึ่งสีที่แตกตางกันเหลาน้ี	มาผสมผสานลงบนทุงนา	ซึ่งเปรียบเสมือน
เป็นผืนผาในการวาดภาพศิลปะ	จนกลายเป็นภาพวาดขนาดใหญ	จนกลาย
เป็น	“ศิลปะบนทุงนา”	(ที่ญี่ป ุนเรียกวา	ทัมโบะอารท)	ซึ่งตอมาเทคนิคฯ	น้ี	ได
แพรหลายไปในหลายภูมิภาคของประเทศ

เมื่อเขาไปขางในจะพบทางเดินที่เป็นอุโมงคน้ําแข็ง	ซึ่งจะแตกตางจาก
พิพิธภัณฑเกล็ดหิมะที่อะซาฮิกาวา	ดานในจะเป็นเหมือนถํ้าน้ําแข็งบางจุดเป็น
เหมือนหินงอกหินยอย	พรอมทั้งมีการจัดแสงสีตางๆ	ภายในสวนน้ีอุณหภูมิจะ
อยูที่	-20	องศา	แตถาอยากไดความทาทายจะมีถํ้าเล็กๆ	เมื่อเขาไปกดป ุม	ก็จะ
ไดสัมผัสกับอุณหภูมิที่	-40	องศาไดในทันที	ไฮไลทที่น่ีคือ	คลิโอเน	(Clione)
สัตวทะเลที่ไดรับฉายาวา	"นางฟาเทวดาตัวจิว๋แหงทะเลน้ําแข็ง"

น้ําตกริวเซ	และน้ําตกกิงกะ	น้ําตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็น
ริ้วสวยงาม	น้ําตกทั้งสองสายตั้งอยูหางกันเพียง	300	เมตร	สามารถสังเกตเห็น
ไดงาย	น้ําตกริวเซ	ซึ่งถูกเรียกวาเป็น	“น้ําตกแหงดาวตก”	เพราะสายน้ําเสน
ใหญไหลลงมาจากซอกผา	เวลาถูกแสงอาทิตยจะแลดูคลายดาวตก	เคียงคูกับ
น้ําตกกิงกะ	หรือ	“น้ําตกแหงแมน้ําสีเงิน”	ที่ในฤดูรอนจะเห็นสายน้ําเป็นริ้ว
เล็กๆ	ไขวกันไปมา	แลดูชดชอย



	รับประทานอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	SOUNKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

เชา

รับประทาน	อาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
พาทานชม	บอน้ําสีฟ า	หรือ	BLUE	POND	บอน้ําสีฟาที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสรางเขื่อนเพื่อไม

ใหโคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ	Tokachi	เมื่อปี	ค.ศ.1988	ไหลเขาสูเมืองโดยที่กนบอน้ําแหงน้ีจะ
มีแรธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทําใหมีสีฟาหรือเขียวมรกตสดใส
จากน้ันนําทานสู	สวนดอกไมชิคิไซโนโอกะ	หรือ	เนินดอกไม	4	ฤดู	ที่มีโรลคุงและโรลจังหุนฟางขนาดใหญ

เป็นสัญลักษณของสวนแหงน้ี	คอยตอนรับนักทองเที่ยวใหทานไดเพลิดเพลินชมดอกไมนานาพันธุ	รวมถึงดอก
ลาเวนเดอรและทุงดอกไมหลากสี	ที่น่ีไดรับคํานิยมและคําชมวาจัดสวนไลสีไดสวยงามที่สุดแหงหน่ึงใน

บาย

รับประทาน	อาหารกลางวัน	ณ	รานอาหารญี่ป ุน	SPECIAL:	ทานเมลอนชื่อดังแหงเมืองยูบาริแบบไมอั้น!!!!
หลังอาหารพาทานสู	โทมิตะฟารม	ซึ่งเป็นสถานที่บุกเบิกการปลูกดอกลาเวนเดอรและดอกไมสารพัดชนิด

หลากหลายสีสัน	และพบกับความงามของเหลามวลดอกไมที่แขงกันอวดสีสันจนเปรียบเหมือนพรมหลากสีที่
พรอมกันเบงบานในฤดูรอนของเกาะฮอกไกโดที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมากมายมาเที่ยวชมและถายรูปเป็นที่
ระลึกอยางเต็มอิ่ม

คํ่า

รับประทาน	ณ	รานอาหาร	[เมนูชาบู	+	ขาปูยักษ]
เขาพัก	ณ	โรงแรม	SAPPORO	HOTEL

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด	ตั้งอยู
ใจกลางเมืองบิเอะ	มีน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป	และตอ
ไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ



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	SPECIAL:	ทานเมลอนชื่อดังแหงเมืองยูบาริแบบไมอั้น

มีวิวทิวทัศนที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ	ซึ่งเปิดใหเขาชมฟรีอยาง
อิสระ	ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ	รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	เมนูชาบู	+	ขาปูยักษ

	SAPPORO	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทาน	อาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
มุงสู	เมืองโอตารุ	และพาทานชม	คลองโอตารุ	ที่มีความยาว	1,140	เมตร	และเชื่อมตอกับอาวโอตารุ	ใน

สมัยกอนประมาณ	ค.ศ.1920	ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือบริเวณปากอาว	ซึ่งในยามคํ่าคืนคลอง
แหงน้ีไดรับคําขนานนามวาเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด
พาทานเขาสู	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	อาคารเกาแกสองชั้น	ที่ภายนอกถูกสรางขึน้จากอิฐแดง	แตโครงสราง

ภายในทําดวยไม	พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึน้ในปี	1910	ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกาแกและควร
แกการอนุรักษใหเป็นสมบัติของชาติ
จากน้ันพาทานไปชม	นาฬิกาไอน้ําโบราณ	สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน	นาฬิกาน้ีจะ

พนไอน้ํา	มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ	15	นาที	เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนที่แคนาดา

บาย

รับประทาน	อาหารกลางวัน	[เมนูปลาโฮกเกะ]
ชอปป้ิงอยางจุใจที่	ยานทานุกิโคจิ	แหลงที่ตั้งของหางสรรพ	สินคาชื่อดังและรานคามากมายใหทานไดชอป

ป้ิงไดจุใจ	เชน	ราน	จําหนายกลองดิจิตอล,	เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน	UNIQLO	ขาย
เสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน	MATSUMOTO	KIYOSHI	ขายยาและเครื่องสําอาง

คํ่า

อิสระรับประทานคํ่าตามอัธยาศัย
เขาพัก	ณ	โรงแรม	SAPPORO	HOTEL



อิสระรับประทานคํ่าตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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

นาฬิกาไอน้ําโบราณ	สไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง	2	เรือนบนโลกเทาน้ัน
นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ํา	มีเสียงดนตรีดังขึน้ทุกๆ	15	นาที

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	เมนูปลาโฮกเกะ

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

	SAPPORO	HOTEL	หรือเทียบเทา



เชา

รับประทาน	อาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบิน
10.00	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินดอนเมือง	ประเทศไทย	ดวยเทีย่วบิน	XJ	621	สายการบินแอร
เอเซียเอ็กซ

บาย

15.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

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



บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,	การ

กอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจากการ

โจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ

ตกลงตางๆ	ทั้งหมด
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่น
ของเงินสกุลเยน
**สําคัญ!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
	

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

	

คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน	

คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ที่นอนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ
TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน

2	ใบ		ใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษทัได	**	
				-	เบี้ยประกันเริ่มตน	220	บาท	[ระยะเวลา	5	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**	
				[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	1	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	14	ปี	**	
					[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	1	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]



**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	76	ปี	**	
					[รักษาพยาบาล	1.5	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	75,000,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	750,000	บาท	]
	

คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	
คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศน	/	หัวหนาทัวร	ตอทานคนละ	2,000	เยน
ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%	

	

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญี่ป ุน
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษทั
จะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทั้งน้ีขึน้อยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ป ุน**

1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	เงินสด	บัตร

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

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

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

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
	

	

ราคาน้ียังไมรวมคาทิปสําหรับไกดและคนขับรถทานละ	2,000	เยน	
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแลว	ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนดตองจายคา

สัมภาระเพิ่มหนาเคานเตอรตามอัตราที่สายการบินกําหนดคือ...	ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง	
ออกเดินทางจาก	สนามบินดอนเมือง	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลละ	500	บาท	/	ทาน	/	เที่ยว
ออกเดินทางจาก	สนามบินนาริตะ	/	คันไซ	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลละ	2000	เยน	/	ทาน	/	เที่ยว
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟ

ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น



	

ยกเลิกกอนการเดินทาง	45-15	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด	
ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14	-07	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตี

มัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ	ไวใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง		พรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


