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NT174
ทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด ซปัโปโร คลองโอตารุ 5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด , 5 วัน 3 คนื ,

T MARK CITY HOTEL SAPPORO  , ASAHIKAWA HOTEL

ซปัโปโร - เมอืงบเิอะ - สระอาโออเิคะ - เมอืงอาซาฮกิาวะ - หมูบ่า้นราเมงอาซาฮคิาวา่ - อุทยานแหง่ชาตไิอเซ็ตสซึงั
น้าํตกรวิเซย ์- น้าํตกกงิกะ - กระเชา้คุโรดาเกะ - ออิอนทาวน ์- เนนิพระพทุธเจา้ - โรงงานช็อกโกแลต - คลองโอตารุ
โอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี- มติชุยเอาเลต้ท ์- ศาลเจา้ฮอกไกโด

ทาํเนยีบรฐับาลเก่าออกไกโด - นาฬกิาเมอืงซปัโปโร - ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง - ชอ้ปปิง JR TOWER - ชอ้ปปิงทานุกโิคจิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - ซปัโปโร(สนามบนิชโิตเซะ )

20.00 น.
นัดพบกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 ประต ู4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ)
โดยมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิและโหลดสมัภาระ [สําคัญมาก!! ไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว์
พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศญปีุ่ น หากฝ่าฝืนมโีทษจับปรับได ้]

23.55 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ620 (บรกิารอาหารรอ้นบนเครือง)



วนัท ี2
ซปัโปโร(สนามบนิชโิตเซะ) - เมอืงบเิอะ - สระอาโออเิคะ - เมอืงอาซาฮกิาวะ - หมูบ่า้นราเมงอาซาฮคิาวา่ -
อทุยานแหง่ชาตไิอเซ็ตสซึงั - น้าํตกรวิเซย ์- น้าํตกกงิกะ - กระเชา้คโุรดาเกะ - ออิอนทาวน์

08.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ดา่นศลุกากร
และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [สําคัญมาก!! ไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศญปีุ่ น
หากฝ่าฝืนมโีทษจับปรับได]้

เมอืงบเิอะ (Biei) เมอืงเล็ก  ๆทตัีงอยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทไีดช้อืวา่ “Small Town Of The Most Beautiful Hills”
ความเล็กทแีสนน่ารักของเมอืงนีอยู่ทภีาพววิทวิทัศนแ์บบพาโนรามาววิระหวา่งสองขา้งทางทเีต็มไปดว้ยทุง่ขา้วบารเ์ลย่ส์เีหลอืงทองตัดสลับกับไร่ขา้วโพดและมันฝรังสเีขยีวสดโดยมสีฟ้ีาครามของทอ้งฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนนิ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สระอะโออเิคะ หรือ บอ่น้าํสฟ้ีา (Blue Pond) ตังอยู่ฝังซา้ยของแม่น ้าํ Bieigawa
ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตังชอืตามสขีองน ้าํทเีกดิจากแร่ธาตตุามธรรมชาติ
โดยเกดิขนึจากการกันเขอืนเพอืป้องกันไม่ใหโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ทปีะทขุนึเมอืปี 1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง
ชมน ้าํสฟ้ีาทสีดใสเกนิกวา่บอ่น ้าํตามธรรมชาตทัิวไป และตอไมส้งูจํานวนมากทสีะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทแีสนพเิศษของน ้าํในบอ่

หมูบ่า้นราเมง (Ramen Village) ซงึเมอืงแหง่นี มปีระวัตศิาสตรก์ารทําราเมนมาอย่างยาวนาน นับตังแตยุ่คหลังสงครามโลกครังท ี2
และมนี ้าํซปุแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บา้นราเมน ถอืกําเนดิมาในปี 1996
เพอืใหเ้หลา่นักทอ่งเทยีวไดเ้ขา้มาสมัผัสรสชาตแบบดังเดมิของรา้นราเมนทมีชีอืเสยีงทัง 8 รา้นไดอ้ย่างเต็มที

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ หมูบ่า้นราเมง [รับ CASH BACK จากไกด]์

บา่ย
เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาต ิไดเซ็ตสซึงั (Daisetsuzan National Park) เป็นอุทยานแหง่ชาตทิเีรียกไดว้า่ตังอยู่ใจกลางของภมูภิาคฮอคไกโด
ซงึเป็นทรีูจั้กกันในนามหลังคาของฮอกไกโด (The Roof of Hokkaido) โดยในปี 1934 และตนืตาตนืใจกับฤดใุบไมเ้ปลยีนสี
ทัวทังบรเิวณอุทยานจะเต็มไปดว้ยตน้ไมท้กํีาลังพากันเปลยีนสสีนั
(โดยปกตใิบไมเ้ปลยีนสทีเีกาะฮอกไกโดจะเปลยีนสปีระมาณชว่งตน้เดอืนตลุาคม-กลางพฤศจกิายน ทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศ)

น้าํตกกงิกะและน้าํตกรวิเซ
เพลดิเพลนิไปกับความสวยงามของธรรมชาตขิองน ้าํตกทจัีดไดว้า่เป็นววิธรรมชาตทิสีวยทสีดุตดิหนงึในรอ้ยของญปีุ่ น
น ้าํตกทังสองแหง่นีมตีน้น ้าํอยู่ในเขตภเูขาโซอุนเคยีว
สามารถสมัผัสความแรงของสายน ้าํทไีหลรวมกันกลายมาเป็นแม่น ้าํอชิคิารไิดห้ลังจากฤดหูนาว
สว่นในชว่งฤดหูนาวน ้าํตกทังสองแหง่นีจะแข็งตัวกลายเป็นน ้าํแข็ง

กระเชา้คโุรดาเกะ
นําทา่นชมใบไมเ้ปลยีนสสีดุแสนโรแมนตกินับไดว้า่เป็นจดุชมววิทสีวยทสีดุแหง่หนงึของเกาะฮอกไกโดขนาดตัวกระเชา้สามารถบรรจผุูโ้ดยสารไดม้ากถงึ
101 ทนัีงและใชเ้วลาเดนิทางไปถงึดา้นบนสดุประมาณ 7 นาท ีนับวา่เป็นเสน้ทางชมใบไมแ้ดงทไีม่ควรพลาดสําหรับเสน้ทางฮอกไกโด
พาทา่นสมัผัสกับความงามไปพรอ้มความตนืเตน้กับกระเชา้ลอยฟ้าหอ้ยขา
เพอืใหท้า่นไดช้มธรรมชาตขิองใบไมเ้ปลยีนสแีหง่แรกของประเทศญปีุ่ นอย่างใกลช้ดิ
(กระเชา้ลอยฟ้าอาจหยุดใหบ้รกิารในวันทสีภาพอากาศไม่เออือํานวย
หรือมเีหตกุารณ์สดุวสิยัทังนีทางบรษัิทขออนุญาตปรับเปลยีนรายการเพอืความเหมาะสม)

ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่ (Aeon mall Asahikawa) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาวา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝาก
ของทรีะลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขนึชอืของญปีุ่ น อย่าง คทิแคท สามารถหาซอืไดท้นีีเชน่กัน

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั ณ ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่***

ทพีกั
ASAHIKAWA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เนนิพระพทุธเจา้ - รา้นของฝากทรีะลกึ - เลอืกซอืผลติภณัทข์องฝากจากโรงงานช็อกโกแลต - โอตารุ - คลองโอตารุ -
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ี- มติชุยเอาเลต้ท ์- บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์3 ชนดิ



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่เนนิแหง่พระพทุธเจา้ หรือ Hill of the Buddha ตังอยู่ทางตอนเหนือของเมอืงซปัโปโร่ ทถีูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando
สถาปนกิชอืดังชาวญปีุ่ น พระพทุธรูปมคีวามสงูถงึ 13.5 เมตร และมนี ้าํหนักมากถงึ 1500 ตัน
ลอ้บรอบดว้ยธรรมชาตทิสีวยงามแตกตา่งกันออกไปในแตล่ะฤด ูฤดรูอ้นรายลอ้มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร์
ฤดหูนาวกอ้จะรูส้กึไดถ้งึความงดงามของหมิะทขีาวโพลน นับไดว้า่เป็นอกีหนงึสถานทีๆ เรียกไดว้า่เป็น Unseen Hokkaido เลยทเีดยีว
รา้นจําหน่ายของฝากของทรีะลกึ ทอียู่ไม่ไกลจากตัวเมอืงซปัโปโร่ ภายในมสีนิคา้ลดราคามากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้ภายในรา้น 

แวะซอืของฝากท ีโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติช็อคโกแลตทมีชีอืเสยีงของญปีุ่ น
ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขนึในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซงึม ีช็อคโกแลตทขีนึชอืทสีดุของทนีีคอื Shiroi Koibito
ซงึมคีวามหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถเลอืกซอืกลับไปใหค้นททีา่นรักทาน หรือวา่ซอืเป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นได ้

เดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ (Otaru) เป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับซปัโปโร

ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ทมีคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอตารุ
โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแหง่นีสรา้งเมอืปี 1923 โดยสรา้งขนึจากการถมทะเล
เพอืใชสํ้าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้โีกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนงึเพอืทําถนนหลวงสาย 17
แลว้เหลอือกีครงึหนงึไวเ้ป็นสถานททีอ่งเทยีว โดยมกีารสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
ชม นาฬกิาไอน้าํโบราณ สไตลอั์งกฤษทเีหลอือยู่เพยีง 2 เรือนบนโลกเทา่นัน นาฬกิานีจะพน่ไอน ้าํ มเีสยีงดนตรีดังขนึทกุ  ๆ15 นาที
เหมอืนกับนาฬกิาไอน ้าํอกีเรือนทแีคนาดา

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุ เป็นหนงึในรา้นคา้ทใีหญ่ทสีดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรีในญปีุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม
และถอืเป็นสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรข์องเมอืง โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีอืเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน
โดยในอดตีนันจดุประสงคข์องการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รือ แตปั่จจบัุนนีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นของใชห้รือของทรีะลกึแทน
ซงึโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงและเกา่แกท่สีดุ โดยกอ่ตังขนึตังแตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทมีอียู่มากมาย
และผลงานทมีชีอืเสยีงมากทสีดุของโรงงานแหง่นีก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้นันเอง
นอกจากนียังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับนักทอ่งเทยีวดว้ย

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ีเพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารัก  ๆของตัวการต์นูแมวชอืดัง คติต ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

แหลง่ชอ้ปปิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ทสีดุในฮอกไกโด ตังอยู่ทเีมอืง Kita-
Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวันออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางทไีปยัง สนามบนิชโิตเซ ่เปิดใหบ้รกิารเมอืเดอืนเมษายน ปี 2012
ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศนูยอ์าหารขนาดใหญ่จ ุ650 ทนัีง
และรา้นจําหน่ายสนิคา้พนืเมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถนิประจําจังหวัดฮอกไกโด

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ รา้นอาหาร **พเิศษสดุๆ กบัเมนูปูสดุอรอ่ย 3 ชนดิ แบบไมอ่นั**

ทพีกั
T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ศาลเจา้ฮอกไกโด - ทําเนยีบรฐับาลเกา่ออกไกโด - ผา่นชมหอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร - ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง - ชอ้ปปิง JR TOWER -
ชอ้ปปิงทานุกโิคจิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แหง่นีตังอยู่ทซีปัโปโร



เป็นศาลเจา้ศาสนาพทุธนกิายชนิโตถอืเป็นศาลเจา้ทมีคีวามเกา่แกแ่หง่หนงึในเกาะฮอกไกโด ถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1871
ในปัจจบัุนก็ยังคงมคีวามเกยีวขอ้งผกูพันกับวถิชีวีติของชาวฮอกไกโดอย่างลกึซงึเรมิตังแตก่ารมาสกัการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ
วันเซ็ตสบึนุ พธิสีมรสและอนื  ๆเป็นตน้ ในเขตศาลเจา้ทมีธีรรมชาตอิุดมสมบรูณ์ มกีระรอกป่ามาเยียมทักทาย
และจะคราครําไปดว้ยนักทอ่งเทยีวทมีาชมดอกซากรุะและดอกบว๊ยซงึจะบานสะพรังพรอ้ม  ๆกันเมอืฤดใูบไมผ้ลมิาเยือน

ชม ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เรมิกอ่สรา้งเมอืปี พ.ศ. 2416
เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมรกิา ทเีลยีนแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาซเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา ทใีชอ้ฐิมากกวา่2.5
ลา้นกอ้นเป็นอฐิททํีามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนีผา่นการใชง้านมายาวนานกวา่ 80
ปีและไดย้า้ยไปททํีาการหลังใหม่เป็นตกึใหม่ทันสมัยสงู 10 ชนัตังอยู่ทางดา้นหลังตกึเกา่
แตค่วามงดงามทเีห็นนันไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มอืปี พ.ศ.2454
แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทหีลงเหลอือยู่ไม่กแีหง่ จงึไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมสําคัญของชาตเิมอืปี พ.ศ.
2512

ผา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower)  ตังอยุ่ทา่มกลางกลุม่ตกึสงูสมัยใหม่
เป็นหอนาฬกิาทเีกา่แกม่ากและเป็นอกีสญัลักษณ์ทสํีาคัญของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนงึ สรา้งตังแตปี่ พ.ศ. 2421
เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัยฮอกไกโดแตไ่ดป้รับเปลยีนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตังแต ่พ.ศ.2424
จนถงึปัจจบัุนก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่
และดว้ยความเกา่แกท่อียู่คูก่ับเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทสํีาคัญอกีแหง่หนงึของเมอืงซปัโปโร

ตลาดซปัโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น
เรียงรายตลอดบล็อกขนึไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนงึในตลาดทใีหญ่ทสีดุของเมอืง
รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เชน่ ป ูหอยเม่นทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอนืๆในทอ้งถนิ เชน่
ขา้วโพด แตงโม และมันฝรังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสมไม่แพงมากนัก

เทยีง
***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลา***

บา่ย
JR TOWER แหลง่ทตัีงของหา้งสรรพสนิคา้ชอืดังและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปปิง เชน่ รา้น BIC CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล,
เครืองใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์ รา้น100เยน, รา้น UNIQLO ขายเสอืผา้แฟชนัวัยรุ่นอนื  ๆอกีมากมาย นอกจากนันบนชนั 10 ของตกึ ESTA ยังมี
พพิธิภณัฑร์าเมน เป็นแหลง่รวมราเมนชอืดังทัวทังเกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกันทนีี
ใหนั้กทอ่งเทยีวทชีนืชอบราเมนไดล้มิรสชมิราเมนจากเมอืงตา่ง  ๆไดอ้ย่างจใุจ

อสิระชอ้ปปิง ณ ถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นย่านชอ้ปปิงเกา่แก ่ทเีปิดใหบ้รกิารยาวนานกวา่ 100 ปี
จดุเดน่ของย่านนีคอืการสรา้งหลังคาทคีลมุทัวตลาด ไม่วา่จะฝนตก แดดออก พายุหมิะเขา้ ก็สามารถมาเดนิชอ้ปปิงไดอ้ย่างสบายใจ
นอกจากนียังมรีา้นคา้มากถงึ 200 รา้น โดยมคีวามยาวประมาณ 1 กโิลเมตร สว่นสนิคา้ก็มทัีงเสอืผา้และรองเทา้แบรนดดั์งอย่าง Uniqlo, New
Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และทจีะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คอืรา้น Daiso ททีกุอย่างราคา 100 เยน รวมไปถงึรา้น Donki
ทมีขีายทกุอย่างตังแตเ่ครืองใชไ้ฟฟ้าไปถงึเครืองสําอางคใ์นราคาทถีูกจนน่าตกใจ
หรือถา้เดนิจนหมดแรงทนีีก็มรีา้นอาหารดังๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ย

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง***

ทพีกั
T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ซปัโปโร(สนามบนิชโิตเซะ) - กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม [หรอื SET BOX]

นําทา่นเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนิชโิตเซะ

ถงึ สนามบนิชโิตเซะ ทําการเช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ



09.55 น.
นําทา่นกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ621 (บรกิารอาหารเชา้และน ้าํดมืบนเครือง)

15.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี23 สงิหาคม 2562 เวลา 14:40 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น ฮอกไกโด

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้
กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า
• ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิแอรเ์อเซยี เอก็ซ ์20 กโิล คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ
15 **ถา้กรณทีางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทูตกาํหนด)

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น

การชําระคา่บรกิาร

• กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 วันกอ่นออกเดนิทาง

การยกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ
เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ



• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุ ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ
• **สาํคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ท่าน หรอื ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่านเกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน

รายละเอยีดเกยีวกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ - ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีกัทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร์
แตท่ังนขีนึอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น**
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ)

กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณกีารเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ยีังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น
หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
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