


1 สนามบินสุวรรณภูมิ -

2 สนามบินชิโตเซะ	-	สวนสัตวอาซาฮิยามา	-	ตรอกราเม็ง	หรือ	หมูบานราเมน	-
บอน้ําสีฟาเมืองบิเอะ	-	น้ําตกชิโรฮิเงะ	-	อาซาฮิคาวา	-	อิออน	มอลล	อาซาฮิ
คาวา

ASAHIKAWA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองฟูราโน	-	โทมิตะฟารม	-	เมืองบิเอะ	-	สวนชิคิไซโนะโอกะ	-	โรงงานผลิต
ชีส	-	ทานูกิโคจิ

SAPPORO
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	สวนผลไมที่ใหญที่สุด
บนเกาะฮอกไกโด	-	เมืองซัปโปโร	-	ขาปูยักษ

SAPPORO
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 สุสานโมอาย	-	ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	ตลาด
ปลาโจไก	-	ดิวตี้ฟรี	-	สถานีรถไฟซัปโปโร

SAPPORO
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ -

8	ส.ค.	61	-	13	ส.ค.	61 ฿53,900 ฿50,900 ฿45,900 ฿8,900



คํ่า

21.00	น.	นัดพบกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตู	2	เคานเตอร	C	สาย
การบินไทย	(TG)	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
23.45	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศญีป่ ุน	เกาะฮอกไกโด	โดยเทีย่วบินที	่TG	670	

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา

08.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินชินชิโตเสะ	เมืองซัปโปโร	เกาะฮอกไกโด	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมือง
09.30	น.	นําทานไปยัง	สวนสัตวอาซาฮียามา	(Asahiyama	Zoo)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	ซึ่ง

เป็นสถานที่ที่ไดรับความนิยมอยางสูง	เพราะวาสวนสัตวแหงน้ีไดสรางมิติใหมใหกับผูมาเยือน	เชน	อุโมงคใตน้ํา
ของสระเพนกวินที่จะไดเห็นเหลาเพนกวินตัวนอยวายน้ําอยูเหนือตัวเรา	โดมแกวที่ใหทานไดโผลหัวเขาไปยัง
กรงของหมีขั้วโลกและหมาป าเพื่อจะไดเห็นพวกเขาเหลาน้ันในระยะประชิด	รวมไปถึงสัตวป าตางๆ	เชน	กวางป า
เหยี่ยว	นกกะเรียน	(ที่พบในฮอกไกโด)	เสือดาว	ยีราฟ	หมีแพนดา
จากน้ันพาทุกทานไปยัง	หมูบานราเมน	(Ramen	Village)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	20	นาที)	ซึ่งเมืองแหงน้ี

มีประวัติศาสตรการทําราเมน	มาอยางยาวนาน	นับตั้งแตยุคหลังสงครามโลกครั้งที่	2	และมีน้ําซุปแบบฉบับของ
ตัวเอง	โดยหมูบานราเมน	ถือกําเนิดมาในปี	1996	เพื่อใหเหลานักทองเที่ยวไดเขามาสัมผัสรสชาตแบบดั้งเดิม
ของรานราเมนที่มีชื่อเสียงทั้ง	8	รานไดอยางเต็มที่

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร
จากน้ันเดินทางสู	สระอะโออิเคะ	(Aoiike)	หรือ	บอน้ําสีฟ า	(Blue	Pond)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1

ชั่วโมง	ระหวางทางแวะใหทานหาของวางไวรับประทาน)	บอน้ําสีฟา	(Blue	Pond)	ตั้งอยูฝ่ังซายของแมน้ํา
Bieigawa	ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองบิเอะ	ตั้งชื่อตามสีของน้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ	โดยเพิ่ง
เกิดขึน้จากการกั้นเขื่อนเพื่อปองกันไมใหโคลนภูเขาไฟ	Tokachi	ที่ปะทุขึน้เมื่อปี	1988	ไหลเขาสูเมือง	ไฮไลท!!!
ชมน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป	และตอไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่
แสนพิเศษของน้ําในบอ
จากน้ันนําทานชม	น้ําตกชิโรฮิเงะ	เป็น	1	ใน	5	ของน้ําตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด	มีความสูงประมาณ



30	เมตร	น้ําตกแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ําที่ไหลลงมาน้ันเป็นน้ําบาดาลที่ออกมาจากรอยแตกของหนาผาไหล
ลงสูแมน้ําบิเอะ	นอกจากน้ันยังมีมีความโดดเดนของสีของแมน้ําที่เป็นสีฟาอมเขียว	เกิดขึน้จากแรโคบอลต	ให
ทานไดเพลิดเพลินกับความงามและเก็บภาพความประทับใจ
จากน้ันเดินทางสู	เมืองอาซาฮีคาวา	(Asahikawa)	ที่ตั้งอยูกลางเกาะฮอกไกโด	เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับ

สอง	รองจากเมืองซัปโปโร
พาทุกทานไปยัง	อิออน	มอลล	อาซาฮีคาวา	(	AEON	MALL	ASAHIKAWA	)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1

ชั่วโมง)	หางดังที่มีสินคามากมายใหเลือกชอปป้ิง	และ	ซุปเปอรมารเก็ต	ขนาดใหญ

คํ่า

อิสระรับประทานอาหารคํ่า	ณ	อิออน	มอลล
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	ASAHIKAWA	HOTEL	หรือเทียบเทา	

	รับประทานอาหารเชา

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

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

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด	ตั้งอยู
ใจกลางเมืองบิเอะ	มีน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป	และตอ
ไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ



อิสระรับประทานอาหารคํ่า	ณ	อิออน	มอลล

น้ําตกชิโรฮิเงะ	น้ําตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด	มีความสูงประมาณ	30
เมตร	น้ําตกแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ําที่ไหลลงมาน้ันเป็นน้ําบาดาลที่ออกมา
จากรอยแตกของหนาผาไหลลงสูแมน้ําบิเอะและยังมีความโดดเดนของสีของ
แมน้ําที่เป็นสีฟาอมเขียวเกิดขึน้จากแรโคบอลต

เมืองอาซาฮิกาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร	เมืองอาซาฮิกา
วาไดชื่อวาเป็นหลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแหงหน่ึงของญีป ุ
นอีกดวย	สถานที่ทองเที่ยวในเมืองสวนใหญจึงเกี่ยวของกับความเย็น

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

	ASAHIKAWA	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู	เมืองฟูราโน	ตั้งอยูบริเวณศูนยกลางของเกาะฮอกไกโด	ไดรับฉายาวา	“เฮะ	โซะ	โนะ	มะ

ชิ”หรือ“เมืองสะดือ”
เที่ยวชม	โทมิตะฟารม	(ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ	1.30	ชั่วโมง)	ที่น่ีมีดอกไมหลากสายพันธุใหชม	(ขึน้อยู

กับสภาพอากาศ)	แตที่มีชื่อเสียงมากก็คงจะเป็นดอกลาเวนเดอร	นอกจากดอกลาเวนเดอรจะมีความสวยงาม
แลว	ยังไดนําดอกไปสกัดเป็นน้ําหอมและไดรับความนิยมมายาวนานถึง	33	ปี	ฟารมแหงน้ีทุกปีจะมีนักทองเที่ยว
มาเที่ยวชมความงามดอกลาเวนเดอรจํานวนมาก	สวนใหญมักจะมาในชวงที่ดอกไมกําลังเบงบาน	น่ันก็คือ	ใน
ชวงประมาณเดือน	เมษายนถึงเดือนตุลาคม	โดยเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมเป็นชวงที่ดอกลาเวนเดอร
สวยงามและเบงบานมากกวาเดือนอื่นๆ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร
นําทานเดินทางสู	เมืองบิเอะ	เมืองเล็กๆ	(ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ	40	นาที)	ที่ตั้งอยูบริเวณกลางเกาะ

ฮอกไกโด	ที่ไดชื่อวา	“Small	Town	Of	The	Most	Beautiful	Hills”	ความเล็กที่แสนนารักของเมืองน้ีอยูที่ภาพวิว
ทิวทัศนแบบพาโนรามาวิวระหวางสองขางทางที่เต็มไปดวยทุงขาวบารเลยสีเหลืองทองตัดสลับกับไรขาวโพด
และมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟาครามของทองฟาตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สวนชิกิไซโนะโอกะ	เนิน	4	ฤดูแหงดอกไมหลากสี	ที่มีโรลคุงและโรลจัง	หุนฟาง



ขนาดใหญ	สัญลักษณของสวนชิกิไซโนะ	โอกะ	คอยตอนรับนักทองเที่ยว	ชมดอกไมนานาพันธุ	รวมถึงดอก
ลาเวนเดอร	และทุงดอกไมหลากสี	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)	ที่ไดรับคํานิยมและคําชมวาจัดสวนไลสีไดสวยงาม
ที่สุด
นําทานสู	โรงงานชีส	(ใชเวลาเดินทางโดยประมาณ	1	ชั่วโมง)	ชมประสบการณอันนาตื่นตาตื่นใจ	ของขั้นตอน

การผลิตชีสทองถิ่นคาเมมเบิรท(camaembert)	ผานทางกระจก	และสามารถลิ้มลองชีสในรานคาของโรงงานได
และชีสที่มีความพิเศษที่ทานอาจจะยังไมเคยเห็นน่ันก็คือ	ชีสสีดํา	ที่ทําจากหมึกของปลาหมึกน่ันเอง
จากน้ันนําทุกทานสูยานชอปป้ิง	ยานทานุกิโคจิ	เป็นยานชอปป้ิงโดยสรางหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน	ซึ่ง

มีความยาว	1	กิโลเมตร	(ประมาณ	7-8	บล็อก)	จนถึงแมน้ํา	Sosei	สองขางทางเต็มไปดวยรานคากวา	200	ราน
ขายของที่ระลึก	ขนม	ของเลน	เครื่องสําอาง	ช็อคโกแลต	เสื้อผา	รานดองกี้โฮเต	และรานอาหารใหเลือกรับ
ประทานมากมาย	โดยยานน้ีเป็นตลาดเกาแกมากกวา	100	ปี	ตั้งแต	1873	ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลตางๆ	เชน
เทศกาลทานุกิ	ในฤดูรอน(กรกฎาคม-สิงหาคม)	ก็จะประดับประดาไปดวยไฟ	และตกแตงอยางสวยงาม

คํ่า

อิสระรับประทานอาหารคํ่า	ณ	ทานุกิโคจิ
เดินทางเขาสูที่พัก	SAPPORO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีภูมิทัศนแบบชนบทที่งดงาม	ในเดือนกรกฎาคมเป็นชวงเวลาที่ดีที่สุดในการ
ชมทุงดอกลาเวนเดอร	และในชวงฤดูหนาวเมืองแหงน้ีจะเปลี่ยนเป็นที่นิยม
สําหรับเลนสกี

มีวิวทิวทัศนที่สวยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ	ซึ่งเปิดใหเขาชมฟรีอยาง
อิสระ	ใกลๆกับทุงดอกไมยังมีรานกาแฟ	รานคาจําหนายผลิตภัณฑจาก
ลาเวนเดอรอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นเมืองเล็กๆ	ลอมรอบดวยภูมิทัศนที่งดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ
เสนหของเมืองน้ี	คือ	การขี่จักรยาน	หรือขับรถผานเนินเขา	และเยี่ยมชมทุง
ดอกไมระหวางทาง

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



อิสระรับประทานอาหารคํ่า	ณ	ทานุกิโคจิ

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

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

	SAPPORO	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	ซึ่งถือเป็นเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก	รวมถึงการตกแตงของ

บานเรือนน้ัน	สวนใหญไดถูกออกแบบเป็นสไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการ
ทําการคาระหวางประเทศญี่ป ุนและประเทศในแถบยุโรป
อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ	ซึ่งอดีตเป็นคลองที่เกิด

ขึน้จากการถมทะเล	เพื่อเป็นเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสูโกดังในเมือง	ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่ง
หน่ึงเป็นถนนสําหรับนักทองเที่ยวแทนโกดังตางๆ	ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณของเมือง	และ
ไดปรับปรุงเป็นรานอาหาร	รานขายของที่ระลึกน่ันเอง
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	ซึ่งมีอายุเกือบรอยปี	ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ

สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของ
ตัวเองขึน้มาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากใหคนรักไดอีกดวย

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สวนผลไม	(ตามฤดูกาลขึน้อยูกับสภาพอากาศ	หากมีการเปลี่ยนแปลง	ไมขอแจง

ใหทราบลวงหนา)	ใหทานไดชื่นชมผลไมที่ออกผลอยูบนตน	ยังสามารถไดชิมรสชาติของผลไมที่เก็บกันสดๆ	และ
สามารถนําติดไมติดมือกลับไปเป็นของฝากไดอีกดวย
จากน้ันนําทุกทานเดินทางสูเมืองซัปโปโร

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ.รานอาหาร	**เมนูพิเศษ	ป้ิงยาง+ขาปู3ชนิด**
เขาสูที่พัก	SAPPORO	HOTEL	หรือเทียบเทา



	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

กวา	30	ชนิดของเชอรรี่	รอใหคุณมาสัมผัส	และเก็บมัน	ในโดมกันฝนขนาด
ใหญยักษ	เพลินเพลินกับการเก็บผลไมไดโดยไมตองกังวลกับสภาพอากาศ..
By	Trippino	Staff→	Ashibetsu	น่ีเคามี	Ohashi	cherry	farm	ใหเราเขาไปเก็บ
เชอรี่ได	ราคาผูใหญคนละ	1300	เยน	สามารถเขาไปเก็บเชอรี่กินไดจากตน
สดๆเลย	ละชวงน้ีมีอีกโซนใหเขาไปเก็บไดในราคา	2800	เยน	จะอรอยแคไหน
นะ	เราก็ไมไดมีโอกาสเขาไปลอง	แตเอาเป็นวา	แคฟารมเชอรี่โซน	1300	เยนก็
หวานอรอยแลวละครับ	สวนใครอยากเก็บกลับบานเคามีตะกราใหครับ	เก็บมา
เต็มตะกราเอากลับบานไดในราคา	2000	เยน	วิธีเก็บนะครับ	ถาจะเก็บกินจาก
ตนก็เด็ดมาทั้งลูกไดเลย	แตถาจะนํากลับบาน	เคาแนะนําใหเหลือขั้วเก็บไว
ดวย	จะทําใหเก็บไดนานกวาจา

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

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



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	เมนูพิเศษ	ป้ิงยาง+ขาปู3ชนิด

	SAPPORO	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สุสานโมอาย	(Makomonai	Takino)	ถือไดวาเป็นรูปป้ันคนที่ทําจากหินศักดิส์ิทธ	ซึ่ง

กระจายอยูทั่วเกาะอีสเตอรในแถบปนะเทศชิลี	และดวยเหตุน้ีเองที่โมอายถูกนํามาเรียงกันที่สุสาน	โมอายแหง
ญี่ป ุนเป็นชื่อที่ผูคนเรียกขาน	เป็นหน่ึงสุสานที่ใหญที่สุดในฮอกไกโด	แตยังไมคอยมีชื่อเสียงมากนักสวน
สาธารณะแหงชาติทากิโนะสึสึรัน	กอสรางตั้งแตปีพ.ศ.	2525	ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต
ออกแบบรูปรางตั้งใหอยูในภูเขาดอกลาเวนเดอร	พื้นที่สุสานออกแบบโดย	Tadao	Anda	สถาปนิกชื่อดังของโลก
พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสรางจากการเรียงลําดับของจิตวิญญาณ	องคพระมีชื่อวา	Atama	Daibutsu
(Atamaแปลวาหัว)ภายในตัวอาคารจะมีขายสินคาที่ระลึก	พิพิธภัณฑ	มีมุมน่ังเลนดวย
นําทานชมดานนอกของ	ตึกรัฐบาลเกาซัปโปโร	เริ่มกอสรางเมื่อปี	พ.ศ.	2416	เป็นอาคารสไตลนีโอบาร็อคอ

เมริกาที่ใชอิฐมากกวา	2.5	ลานกอนเป็นอิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา	ตึกน้ีผานการใชงานมายา
วนานกวา	80	ปีแตความงดงามที่เห็นน้ัน	ไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อปี	พ.ศ.	2454	แต
ดวยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหงจึงไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปี	พ.ศ.2512
จากน้ันนําทานผานชม	หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นหอนาฬิกาที่เกาแก	และเป็นอีกสัญลักษณที่สําคัญของเมือง

ซัปโปโรอีกแหงหน่ึง	สรางตั้งแตปี	พ.ศ.	2421	เดิมทีเป็นโรงฝึกงานขอมหาวิทยาลัย	ฮอกไกโด	แตไดปรับเปลี่ยน
สรางเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต	พ.ศ.2424	จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู	และดวย
ความเกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึน้ทะเบียน	ใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหง
หน่ึงของญี่ป ุน
นําทานเดินทางสู	ตลาดปลาโจไก	เป็นจุดศูนยกลางตลาดอาหารทะเลสดที่มีรานคากวา	60	ราน	ขายอาหาร

ทะเลสดๆจากทะเลฮอกไกโดมากมาย	มีวัตถุดิบสดใหมคัดสรรมาอยางดีใหเลือกหาตั้งแต	6	โมงเชา	นอกจากน้ี
ยังพรั่งพรอมไปดวยรานอาหารทั้งรานซูชิและรานอาหารชุดที่ใชวัตถุดิบจากตลาด	ไดลิ้มรสอาหารของฤดูกา
ลน้ันๆ	ในราคายอมเยาว	ทุกเชาจะมีผัก	ผลไมเก็บมาสดๆ	จากหลากหลายแหลงทั่วฮอกไกโด	และปลาที่จับมา
สดๆ	จะถูกนํามายังศูนยกลางตลาดขายสงเมืองซัปโปโร	ตลาดที่ผูกระจายสินคาไปซื้ออยูถัดไป	สวนตลาดที่เปิด
สําหรับประชาชนทั่วไปคือที่น่ี

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหารตางๆภายในตลาดปลาโจไก
นําทานไปชอปป้ิงสินคาคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี	DUTY	FREE
ตอจากน้ัน	ไดเวลาอันสมควรพาทานเดินทางมาถึง	JR	SAPPORO	STATION	ใหทานไดชอปป้ิงเดินเลนไปกับ

หางสรรพสินคา	ที่อยูภายในสถานี	JR	เชน	STELLAR	PLACE	,	APIA	PASEO	,	DAIMARU	,	TOKYU	และ
ESTA	ที่เปิดตอนรับใหทุกทานไดทดสอบความแข็งแรงของแขงขาในการเดินเลน	หรือเลือกซื้อของฝากติดมือ
กลับบานกันแบบไมยั้ง

คํ่า

อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัยที่	JR	SAPPORO	STATION
เขาสูที่พัก	SAPPORO	HOTEL	หรือเทียบเทา	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหารตางๆภายในตลาดปลาโจไก
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัยที่	JR	SAPPORO	STATION

ออกแบบโดย	Tadao	anda	สถาปนิกชื่อดังของโลก	กอสรางตั้งแต	ค.ศ.	1982
ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต	ออกแบบรูปรางตั้งใหอยูในภูเขา
ของดอกลาเวนเดอร	พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสรางจากการเรียงลําดับ
ของจิตวิญญาณ	องคพระมีชื่อวา	Atama	Daibutsu	ที่น่ีเปิดใหเขาชมอยางเป็น
ทางการ	เมื่อวันที่17	ก.ค.2559	ที่ผานมา

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

ตลาดกลางขายสงเมืองซัปโปโร”	ของซัปโปโร	เป็นตลาดที่ไดรับความนิยมซึ่ง
สามารถลองลิ้มชิมรสขาวหนาอาหารทะเล	หรือซูชิที่ใชอาหารทะเลสดๆ	ที่เพิ่ง
ซื้อมาในตอนเชาจากสถานที่ตางๆ	ในฮอกไกโดอยางเต็มที่	ปูที่เรียงรายอยู
หนารานไดรับความนิยมที่สุดเพื่อเป็นของฝากจากทะเล	ขอเชิญดื่มดํ่ าไปกับ
ความอรอยที่มีเฉพาะในตลาดเทาน้ัน

ซื้อสินคาปลอดภาษี	DUTY	FREE	แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย	เชน
นาฬิกา	แวนตา	เครื่องสําอาง	กระเปา	กลองถายรูป	และสินคาแบรนดอื่นๆ	อีก
มากมาย

เป็นสถานีรถไฟหลักของเมืองซัปโปโร	ตั้งอยูใจกลางเมือง	รอบๆเต็มไปดวยแห
ลงชอปป้ิง	โดยเฉพาะทางทิศใต	อาคารสถานีปัจจุบันไดรับการซอมแซมและ
เปิดใหบริการในปี	2003	โดยใชรูปแบบโครงสรางของอาคารเดิมในสมัยปลาย
ปี	1800

	SAPPORO	HOTEL	หรือเทียบเทา



เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
07.00	น.	ทําการเช็คเอาท	และตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยังสนามบินชินชิโตเสะ
08.00	น.	ถึง	สนามบินชินชิโตเสะ	ทําการเช็คอิน	และโหลดกระเปาสัมภาระ
10.30	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	671

บาย

15.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน		
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด	
7.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	การเมือง

สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
8.	สําคัญ!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ป ุนโดยผิดกฎหมาย

และในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทั้งไทยและญี่ป ุน	ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน	ลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

	

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

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

2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

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

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เจแปนแอรไลนและออลนิป

ปอน	2	ใบใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**	
				[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**	
					[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

7.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%	



1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน15	**ถากรณีทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทางจะ
ตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด)
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	
3.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
4.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศน	/	หัวหนาทัวร	ตอทานคนละ	4,000	เยน	

	

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

เอกสารประกอบการยื่นวีซาเขาประเทศญีป่ ุนสําหรับพาสปอรตจีนแดง	(กรุณาสงเอกสารกอนเดินทาง
อยางนอย	30	วัน)
***กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสาร	บริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย***

1.	พาสปอรตจีนแดง	

				จะใชเวลาดําเนินการในการขอวีซาประมาณ	2-4	อาทิตย	จึงตองขอรบกวนใหสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางมาทาง
บริษทัลวงหนา	เพื่อที่จะสงไปที่ประเทศญี่ป ุนเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ป ุน(เอกสารชุดน้ีทางบริษทัเป็นผูดําเนินการ
ให)	ผูเดินทางจะตองไปแจงเขาออก	ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองโดยแจงประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเขา
มา	ถาผูเดินทางอายุไมถึง	60	ปี	ตองมาแสดงตัวที่สถานทูต	(Passport	China	ทางสถานทูตไมยกเวนการยื่นวีซาเขา
ประเทศ)	สวนผูที่ทํางาน	ตองแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม

เอกสารทีใ่ชในการขอวีซา
				1.1	Passport	China
				1.2	รูปถาย	2น้ิว	2	ใบขนาด	2	X	2	น้ิว	ถายไวไมเกิน	6	เดือนและ	“พื้นหลังเป็นสีขาวเทาน้ัน”	ถายหนาตรง	ไมยิ้ม
เห็นฟัน	ไมสวมแวนดํา	ไมคาดผม	หรือสวมหมวก	แตงกายสุภาพ	***	หามใชรูปปริ้น	หรือ	ถายเอง	***	
				1.3	หนังสือแจงเขาออก	โดยกอนเดินทางผูเดินทางตองไปแจงเขา-ออกที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองพรอมทั้งถาย
สําเนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
				1.4	ใบสําคัญถิ่นที่อยู	ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
				1.5	ทะเบียนบาน	ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
				1.6	ใบอนุญาตทํางาน	Work	permit	ถายสําเนาหนาชื่อบริษทัที่ทํางาน	พรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
				1.7	สมุดบัญชีเงินฝาก	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก	ออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือนหรือฝากประจําเทาน้ัน	ถายเอกสาร
ตั้งแต	หนาชื่อ	และ	หนา	1	ถึงหนาที่ปรับยอดบัญชีลาสุด	(ปรับยอด	ณ	ปัจจุบัน)	ในกรณีที่เลมปัจจุบันอายุไมถึง	6
เดือนใหถายสําเนาเลมเกามาตั้งแตหนาแรกถึงหนาสุดทาย
***		บัญชีกระแสรายวัน	และบัญชีเดินสะพัด	ไมสามารถใชไดกับสถานกงสุลญีป่ ุน	***



Remark
**ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม		อาจจะทําใหทานเกิดความไม
				สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยขนของตัวทานเองจึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี**	
**หากยื่นเอกสารปลอมหรือใหขอมูลอันเป็นเท็จ	ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา	โดยหลักการทาง	
			สถานทูตจะไมมีการคืนเอกสารแกผูยื่นคํารองขอวีซา**
**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซา	ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมอธิบายเหตุผล	ถาตองการยื่นวีซาอีกครั้ง
จะ
			ไมสามารถยื่นไดภายใน	6	เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซา	และทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการ**

แผนกกงสุล	สถานทูตญี่ป ุน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	02-207-8503

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ราคาทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,500	บาท	/	ทาน	

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	ทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอทาน

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟริม
เดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

	

ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด	
ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14	-7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่

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

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


