
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง มือ้อาหาร ทีพ่กั 

27 ธ.ค. 61 
นดัพบ 05:00 น. สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ซปัโปโร (ชโิทเซ่) 
TG 680  08:00 – 16:25  ประต ู2 เคา้นเ์ตอร ์D 
เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแถวสนามบนิชโิทเซ ๋

 
 

บรกิารอาหารรอ้นบน
เครือ่ง / ค า่ 

 
ROUTE INN CHITOSE 

HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

28 ธ.ค. 61 
เนนิแหง่พระพทุธเจา้ – อะซาฮกิาวะ – หมูบ่า้นราเมน 
สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ – โซอนุเคยีว – น า้ตกรวิเซ และกงิกะ 

 
เชา้ / กลางวนั / ค า่ 

 
SOUNKYO GRAND 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

29 ธ.ค. 61 
บเิอะ – สนกุสนานลานสกชีกิไิซ – สระน า้สฟ้ีา “อะโออเิคะ” 
อะซาฮกิาวะ – ชอ้ปป้ิงยา่นถนนเฮวะ – ออิอน มอลล ์

 
เชา้ / กลางวนั / -- 

 
 

ART ASAHIKAWA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

30 ธ.ค. 61 
โรงงานชอคโกแลต “อชิยิะ” – เมอืงทา่โอตาร ุ 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ – ซปัโปโร  

 
เชา้ / กลางวนั /ค า่ 

Nanda 

Tokyu REI Hotel 
SAPPORO HOTELหรอื

เทยีบเทา่ 
 

31 ธ.ค. 61 
ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – มติซุย เอา้ทเ์ลท 
ชอ้ปป้ิงทานกูโิคจ ิ– ยา่นกนิดืม่ซูซูกโินะ  

 
เชา้ / -- / -- 

 
Tokyu REI Hotel 

SAPPORO HOTELหรอื
เทยีบเทา่ 

01 ม.ค. 62 
อดตีศาลาวา่การฯ – หอนาฬกิา – เรรา่ เอา้ทเ์ลท มอลล ์
ซปัโปโร (ชโิทเซ่) – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG 681  18:00 – 23:50 

เชา้ / -- /  
บรกิารบนเครือ่ง 

- 

 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

มเีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ทา่นละ 

27 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2562 64,900 62,900 12,900 

 

(1) วนัพฤหสัฯท่ี 27 ธ.ค. 2561      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (เกาะฮอกไกโด) 
  

 05.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มแจกเอกสารใน
การเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 08.00 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 680 
 16.25 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   
  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ 
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม CHITOSE DAIICHI  หรือเทียบเท่า  
วนัท่ีสองของการเดินทาง ชิโทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บานราเมง การเดินทง – สวนสตัวอ์ะซาฮิยามะ 

(2) วนัศกุรท่ี์ 28 ธ.ค. 2561 เนินแห่งพระพทุธเจ้า – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมน 
  สวนสตัวอ์ะซาฮิยามะ – โซอนุเคียว – น ้าตกริวเซ น ้าตกกิงกะ  
    

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้นี้น าทา่นเดนิทางสู ่เนินแห่งพระพทุธเจ้า (Hill of the 

Buddha) ถอืว่าเป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอกีชิน้หนึ่งของ 
ทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่ น
เจ้าของรางวลัพรติซ์เกอร์ทีถ่อืว่าทีสุ่ดรางวลัของสถาปนิก 
โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมี

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน ้ าหนัก 1,500 ตัน 
พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมคี่อยๆ ลาดลง อกีทัง้รายล้อมด้วย
ธรรมชาตอินังดงาม วตัถุประสงคใ์นการออกแบบผลงาน
ชิ้นนี้ คือ สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นถึงอีกแง่มุมหนึ่ งของ
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  โ ด ย ใ ห้ ผู้ ม า เ ยื อ น ไ ด้ ชื่ น ช ม
พระพทุธศาสนาไดท้า่มกลางความเงยีบสงบอย่างแทจ้รงิ  
ท่านสามารถชมในววิทวิทศัน์ทีแ่ตกต่างกนัทุกๆ ฤดูกาล 
ไมว่่าจะเป็นชว่งฤดใูบไมผ้ลทิีจ่ะเตม็ไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจแีลดรูม่รื่นร่มเยน็ ช่วงฤดูรอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้ี
ม่วงของต้นลาเวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวทีเ่หมอืนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหมิะทีข่าวโพลน 
นับว่าเป็นอกีหนึ่ง Unseen Hokkaido สถานท่ีท่ีมีความมหศัจรรย์ และคุม้ค่าอย่างยิง่ส าหรบัการมา
เยอืน  

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด เมอืงแห่งนี้
อดุมไปดว้ยแมน่ ้าล าธารหลายสาย และลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยงัเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น  

 
  แล้วน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมน เป็นหมู่บ้านที่รวมร้านราเมนชื่อดงัของเมอืงจ านวน 8 ร้านไว้

ภายในหมู่บ้านแห่งนี้  ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอัน
ยาวนานตั ้งแต่หลังสงครามโลกครัง้ที่  2 โดยการ
ผสมผสานบะหมีห่ลายชนิด และเปิดหมู่บา้นราเมนขึน้ใน
ปี1996 เพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของ
ชาวเมอืง ให้เป็นที่รู้จกัในวงกว้างนอกจากนัน้ยงัมศีาล
เจ้าเพื่อให้คู่รกัมาขอพรให้ชวีิตคู่ร้อนแรงเหมือนน ้าซุป
และยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีอ่กีดว้ย  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ภายในหมู่บา้นราเมน  
 บ่าย น าท่ าน เดินทา ง ไปยัง  สวนสัตว์อะซา ฮิยามะ 

(Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัว์ทีม่ชี ื่อเสยีงในแถบรอบ
นอกของเมอืงอะซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทาง
สวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัว์นานาชนิดจาก
หลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ทีไ่ม่เหมอืนสวนสตัว์
แห่งอื่น ๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก่ อุโมงคแ์กว้ผ่านสระว่ายน ้าของ
เหล่าเพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเลก็ทีอ่ยู่ตรงกลางของ
โซนหมขี ัว้โลกและหมาป่า ผู้เขา้ชมจะมองเห็นได้อย่าง
ชดัเจน   ในส่วนของนิทรรศการจะแสดงเกีย่วกบัสตัว์ป่า
พืน้เมอืงของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอนิทร ีเครน หมา
ป่า และสตัว์อื่น ๆ จากทัว่ทุกมุมโลก เช่น หมขี ัว้โลก ลงิ 
แมวใหญ่ และยรีาฟ 

 เยน็ น าทา่นเดนิทางสู่  โซอนุเคียว (Sounkyo Hot Spring) 
เป็นเมือ่ทอ่งเทีย่วรสีอรท์น ้าพุรอ้นออนเซน ตัง้อยู่ทางทศิ
เหนือของ อุทยานแห่งชาติไดเซสึซงั (Daisetsuzan 
National Park) ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นหุบเขาแคบ ขนาบขา้ง
ด้วยป่าหน้าผาสูง 100 เมตร และมศีูนย์บรกิารประจ า
หมู่บ้าน ห้องอาบน ้าออนเซนหลายแห่ง และน ้าตก 2 



 

แหง่ทีส่วยงาม นอกจา กนี้ยงัเป็นจุดเริม่ตน้ในการเดนิป่าทีใ่กลก้บั ภเูขาคโุรดาเกะ (Mount Kurodake) 
อกีดว้ย  

  จากนัน้น าท่านชม น ้ าตกริวเซ และน ้ าตกกิงกะ น ้าตก
สองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริ้วสวยงาม 
น ้าตกทัง้สองสายตัง้อยู่ห่างกนัเพยีง 300 เมตร สามารถ
สงัเกตเห็นได้ง่าย น ้าตกริวเซ “น ้าตกแห่งดาวตก” 
เพราะสายน ้าเส้นใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา เวลาถูก
แสงอาทติย์จะแลดูคล้ายดาวตก เคยีงคู่กบัน ้าตกกิงกะ 
หรือ “น ้าตกแห่งแม่น ้าสีเงิน” ซึ่งในช่วงฤดูหนาว
น ้าตกทัง้สองสายนี้จะกลายเป็นน ้าแขง็รปูรา่งแปลกตา 

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SOUNKYO GRAND หรือเทียบเท่า  
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรมท่ีพกั   
   หลงัอาหารค ่าอสิระใหท้า่นอาบน ้ารอ้นรวมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน) 
 หมู่บานราเมง การเดนิทง – สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ 

(3) วนัเสารท่ี์ 29 ธ.ค. 2561 เมืองบิเอะ – ลานสกีชิกิไซ – สระน ้าสีฟ้า – โรงงานช้ีสฟรูาโน่ 
   อะซาฮิกาวะ – ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ – อิออน มอลล ์ 

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้นี้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบิเอะ (Biei) นับว่าเป็นเมอืงขนาดเลก็ๆ ของฮอกไกโด ทีเ่ลก็แค่ขนาดอดั

แน่นดว้ยคณุภาพ โดยเมอืงแหง่นี้มภีมูทิศัน์ทางธรรมชาตทิีง่ดงามในทกุฤดูกาล บรเิวณโดยรอบรายลอ้ม
ไปดว้ยภูเขาและทุ่งนาอนักวา้งใหญ่ โดยแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ม่อยากใหพ้ลาดทีเ่ราจะมาแนะน ากนักน็ัน่ก็
คอื Patchwork Road ตลอดเสน้ทางสาย Patchwork ที่
มคีวามสวยงามราวกบัผ้าหลายผนืมาตดัปะวางต่อกนั
เป็นระยะทางยาว จะสวยเป็นพเิศษในชว่งฤดรูอ้น จุดชม
ววิระหว่างทางทีน่่าสนใจ คอื ต้นเคน และแมร่ี (Ken & 
Mary Tree) ต้นเซเว่นสตารส์ (Seven Stars Tree) 
ต้นพ่อแม่ลูก (Parents and Child Tree) ชมพระ
อาทิตยต์กดินท่ี เนินเขาไมลด์เซเว่น (Mild Seven Hill) และ หอชมวิวโฮกเุซ (Hokusei Hill 
Observatory) อาคารทรงพริะมดิทีส่ามารถขึน้ ไปชมววิเมอืงไดแ้บบรอบทศิทาง ถนนสาย Panorama             
มบีรรยากาศทางธรรมชาตสิวยงามเช่นเดยีวกบัถนนสาย Patchwork หากขบัรถเทีย่วจะได้อิม่เอมกบั
เสน่หข์องพืน้ทีบ่รเิวณนี้ไดอ้ยา่งครบถว้น และทีฟ่ารม์คนัโนะ (Kanno Farm) ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างเมอืงบเิอะ
และเมอืงฟุราโนะ เป็นอกีจุดทีส่ามารถชมทุง่ดอกลาเวนเดอรไ์ดส้วยอกีแหง่เชน่กนั 

  แล้วน าท่านเดินทางสู่ ลานสกีชิกิไซ (Shikisai no 
oka)  เนินทีร่าบกวา้งใหญ่ ทีม่โีรลคุงและโรลจงั เป็นหุ่น
ฟางขนาดใหญ่ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของลานสกแีห่งนี้  ท่าน
สามารถสนุกสนานกบัลานกจิกรรมทีม่บีรกิารอยู่ทีน่ี่ ทัง้
แบบ Snow Raft เรอืยางขนาดใหญ่ทีส่ามารถนัง่เป็น
กลุ่ม หรอืเดีย่ว ไหลลงจากเนินตามเนินเขาทีก่ าหนด และ
ยงัม ีBanana Boat ทีล่ากด้วยสโนวโมบวิทีล่ากซิก
แซกตามสนัเนิน สรา้งความสนุกสนานตื่นเตน้ไดม้ากเลย
ทเีดยีว และ Sled ส าหรบัพาหนะส่วนตวั ทีไ่หล่ลงจาก



 

เนินสงู โดยใชข้าของผูเ้ล่นในการบงัคบัทศิทางความชา้เรว็ และยงัมกีจิกรรมหมิะต่าง ๆ เชน่ ขบัรถสโนว์
โมบวิ  

  (ราคาไม่รวมอปุกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) 
 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (Herb Hill Furano) 
 บ่าย น าท่านเดนิทางไปยงั สระน ้ าอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ

สระน ้ าสีฟ้า (Blue Pond) ตัง้อยู่ฝัง่ซ้ายของแม่น ้ า 
Bieigawa ทางทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ นอก
เมอืงน ้าพุรอ้นชโิรกาเนะ (Shirogane Onsen) ห่างจาก
เทอืกเขา Tokachi ประมาณ 2.5 กโิลเมตร ตัง้ชื่อตามสี
ของน ้าที่เกดิจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิง่เกดิขึ้น
จากการกัน้เขือ่นเพือ่ป้องกนัไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi 
ทีป่ะทขุึน้เมือ่ปี 1988 ไหลเขา้สูใ่นเมอืง 

 
  แลว้น าทา่นเดนิทางต่อไปยงั โรงงานชีสฟูราโน่ (Furano Cheese Factory) แหล่งผลติชสีคุณภาพชัน้

ยอดอนัเลื่องชื่อของเมอืงฟูราโน่ (Furano) ทีน่ี่เปิดให้
นักท่องเที่ยวเข้าชมขัน้ตอนการผลิตชีสท้องถิ่นคาเม
มเบริ์ท (camaembert) ผ่านทางกระจก ทีท่ าใหเ้หน็ทุก
ขัน้ตอนผลิตที่กว่าจะกลายมาเป็นชสีฟินๆให้เราได้ลิ้ม
ลองกันต้องมาอะไรมาบ้าง ที่ส าคัญยังสามารถลิ้มรส
ตัวอย่างชีสในร้านค้าของโรงงานได้อีกด้วย นอกจาก
โรงงานผลติชสีแลว้ ยงัมโีรงงานไอศครมี โรงงานพซิซ่า  

 เยน็ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงย่านใจกลางเมอืงบรเิวณ ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดนิ
หลักของเมืองอะซาฮิกาวะ สองข้างทางเต็มไปด้วย
รา้นคา้ทัว่ไป หา้งสรรพสนิคา้ รา้นแบรนดเ์นม และในฤดู
รอ้นจะมแีผงขายของสด ผกัผลไม ้และอืน่ ๆ มาเปิดขาย
กนัอย่างคกึคกั ซึ่งถนนแห่งนี้เป็นแนวแบ่งเขตระหว่าง
ยา่นธุรกจิทางฝัง่ตะวนัออก กบัย่านรา้นอาหาร และคลบั 
บาร ์ทางฝัง่ตะวนัตก เริม่เปิดตัง้แต่ปี 1972 นับเป็นแห่ง

แรกของญี่ปุ่ นทีจ่ดัใหเ้ป็นถนนคนเดนิแบบถาวร และยงั
มีระบบท าความร้อนที่พื้นเพื่อไม่ให้น ้ าแข็งจับจนลื่น
ในช่วงฤดูหนาวอีกด้วย และท่านสามารถเดินข้ามฝัง่
ถนนมายัง อิออน มอลล์ (Aeon Mall) เป็น
หา้งสรรพสนิค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ
ภายในตกแต่งในรปูแบบทีท่นัสมยัสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ที่
หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยงั
มรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ
ซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ สว่นรา้นอาหารกม็ใีหเ้ลอืกมากมาย และศนูยอ์าหารบรกิาร  

 ค ่า อิสระอาหารค า่ ภายในศนูยอ์าหารของอิออน มอลล ์ 
   แล้วน าท่า นเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม ART ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า  
 
 



 

(4) วนัอาทิตยท่ี์ 30 ธ.ค. 2561 โรงงานชอคโกแลต “อิชิยะ” – เมืองท่าโอตาร ุ 
  พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีและเคร่ืองแก้ว – ซปัโปโร  
 

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้นี้น าทา่นเดนิทางต่อไปยงั โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ” (Ishiya Chocolate Factory) ทา่นสามารถ

ชมขัน้ตอนการท าชอคโกแลตทีข่ ึน้ชื่อของเมอืงซปัโปโร 
โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลต
ขาวที่เป็นที่นิยมทัว่ทัง้เกาะฮอกไกโด และพพิิธภัณฑ์
ชอคโกแลต ชมถ้วยชามที่ใช้ส าหรบัใส่ชอคโกแลตที่มี
ความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์  และเหล่าของเล่นยอ้นยุค
ทีท่ าใหคุ้ณ ๆ ต้องแอบอมยิ้มอยู่ในใจ และรูส้กึเหมอืน
ยอ้นเวลากลบัไปในอดตีอกีครัง้  และแนะน าใหท้่านชมิ
ชา หรอืกาแฟรอ้นของทีน่ี่ พรอ้มทัง้สัง่ขนมเคก้แสนอรอ่ยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้  

  (อิสระให้ท่านถ่ายรปูด้านนอก ไม่รวมตัว๋ค่าเข้าชมภายใน) 
   
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  เมืองโอตาร ุ เมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลาย

ศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยงัเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกบัการท าเครือ่งแกว้ทีส่วยงาม  
 กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  (Japanese Hokke Set) 
 บ่าย น าท่านชม คลองโอตารุ สญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ด้รบัความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลงัเป็นหลงัคา

อาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 
1923 ถือว่าเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้เป็น
เสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสู่เรอืขนถ่าย แลว้
น าสนิคา้มาเกบ็ไวภ้ายในโกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละ
ถมคลองครึง่หนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่นทีเ่หลอืก็
ได้ท าการปรบัปรุงเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทางเดนิเลยีบ
คลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ  

  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เช่น พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว           
ที่รวบรวมกล่องดนตรแีละเครื่องแก้วอนังดงามและหา
ยากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซื้อและเลอืกชมสนิคา้
พืน้เมอืงงานฝีมอืต่าง ๆ อาทเิช่น ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ 
โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับร้านขายกล่องดนตรี  ซึ่งมี
กล่องดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยท่าน
สามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ ได้ด้วยตวัของท่านเอง  รา้น
ขายเครื่องแกว้ ทีม่ตีัง้แต่กระดิง่แกว้อนัจิว๋ไปจนถงึโคม
ระยา้ รา้นขายขนมอบต่าง ๆ ที่ท่านสามารถชมิตามใจ
ชอบโดยเฉพาะร้าน KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจาก
เตาสดๆ ใหม่ๆ ให้อร่อยจนลืมอ้วนกนัเลยทเีดียว และ
เหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอยา่งด ี และยงัมอีกีหนึ่งรา้นที่
ท่านต้องมเีวลากบัรา้นนี้ คอื ร้าน LeTAO  รา้นชสีเค้ก
แสนอร่อย  ด้วยบรรยากาศในรา้นตกแต่งด้วยไมท้ีแ่สน
อบอุน่ ขบักล่อมดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ์ 



 

 เยน็ น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางทางดา้นวฒันธรรม เศรษฐกจิ 
และการปกครองของเกาะ  ซึง่เปรยีบเสมอืนประตูสู่ เกาะฮอกไกโด และเคยเป็นสถานทีจ่ดัโอลมิปิคฤดู
หนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชีือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก   

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่  ร้าน NANDA 
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างซีฟู้ดจากทะเลสด ๆ  นานาชนิด  

ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์หอยตลบั 
กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลทนั์น่
กค็ือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของท่ีน่ีมีให้เลือกด้วยกนั 3 ชนิด 
ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตวัใหญ่ ท่ีเรียงรายกนั
อยู่บนเคาน์เตอรใ์ห้คณุเลือกได้แบบไม่อัน้ 

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI HOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

(5) วนัจนัทรท่ี์ 31 ธ.ค. 2561 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – มิตซุย เอ้าทเ์ลท 
    ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ – ย่านกินด่ืมซูซูกิโนะ  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เช้านี้น าท่านไปยัง ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido 

Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชนิโตประจ า
เกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1871 ยุคเริม่พฒันาเกาะ 
ไดอ้ญัเชญิเทพมาประทบัทัง้หมด 4 องค์ จากศาลเจา้มี
พืน้ทีเ่ชื่อมต่อกบัสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผ้ลเิหมาะแก่
การชมดอกซากรุะบาน ในฤดรูอ้น วนัที ่14-16 มถิุนายน
ของทุกปี จะจัดเทศกาล Sapporo Festival หรือ 
Sapporo Matsuri ซึง่จะแหข่บวนไปตามถนน   

   น าคณะเดินทางต่อไปยงั ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้วยร้านค้า และ
รา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบลอ็กขึน้ไปนอก
ตลาดขายส่งซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
เมอืง ร้านค้าต่างๆ จ าหน่ายอาหารทะเล เช่น ปู หอย
เม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์
ผลผลติอื่น ๆ ในท้องถิน่ เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนั
ฝรัง่ตามฤดกูาล ราคากเ็หมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชื่อ
คอื  Donburi 

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัภายในตลาดปลาโจไก 
 บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั  MITSUI OUTLET PARK  เอ้าท์เลทซึ่งเปิดตวัเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด 

เพยีบพรอ้มด้วยสนิคา้ส าหรบัทุกคนตัง้แต่แบรนด์ชัน้น า
จากต่างประเทศ สนิค้าแฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึง
อุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งและสินค้าทัว่ไป 
ประกอบดว้ยแบรนดด์งัถงึ 130 แบรนด์  ซึง่ในบรรดาแบ
รนดด์งัเหล่านี้ จะมถีงึ 58 แบรนด์ทีเ่ป็นแบรนด์ทีเ่พิง่เปิด
สาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนดท์ีเ่ปิดตวัเป็นครัง้แรกใน
ประเทศญี่ปุ่ น นอกจากนี้ภายในห้างยังมีศูนย์อาหาร



 

ขนาดใหญ่ทีจุ่ได ้650 ทีน่ัง่ เช่นเดยีวกบั Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่
และสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลททีน่ี่จงึเตม็ไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโดและนกัทอ่งเทีย่วไดส้มัผสั  

 เยน็ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีย่า่น ถนนทานูกิโคจิ แหล่งชอ้ปป้ิง
เกา่แกท่ีส่บืทอดมาตัง้แต่ยคุบุกเบกิ เหมาะส าหรบัจบัจ่าย
ซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 
200 รา้นคา้ ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวนัออก
และตะวนัตกของใจกลางเมอืงซปัโปโร เชื่อมต่อกนัด้วย
หลงัคาโครงสรา้งทีร่องรบัทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใช้
งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

 
 
  หรือจะเดินเล่นชมเมืองที่ ย่านซูซูกิโนะ (Susukino)     

ที่ย่านกินดื่มที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร  มัง่คัง่ด้วย
ร้านค้าและแวดล้อมไปด้วยร้านอาหารแยะเต็มไปหมด 
แต่ส าหรับราเมน แนะน าต้องไปที่ซอยนี้คือ “Ramen 
Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลือกร้านตาม
ความชอบ ทั ้งชนิ ด เส้นรา เมนน ้ าซุ ปรสชาติและ
เครือ่งเคราต่าง ๆ 

 ค ่า อิสระอาหารอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง   
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI HOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

 (6) วนัองัคารท่ี 01 ม.ค. 2562 ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เช้านี้น าท่านชม อดีตอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด 

(Former Hokkaido Govt. Office Building) (ตกึอฐิ
แดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค มลีกัษณะพเิศษทีม่หีลงัคา
ยอดแหลมและหน้าต่างเป็นเอกลักษณ์เปรียบเสมือน
อนุสาวรยี์การบุกเบิกของเกาะฮอกไกโด ปัจจุบนัได้รบั
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาตอิกีดว้ย   

   แลว้น าชม หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) 
เป็นหอนาฬิกาทีด่ ารงอยู่ในฐานะสญัลกัษณ์ของซปัโปโร 
มหีน้าปัดนาฬิกาทัง้สี่ด้านที่ท าจากอเมริกา ปัจจุบนัถือ
เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น และเป็นสถานที่
นกัทอ่งเทีย่วทัว่โลกรูจ้กั และนิยมถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  

   จากนัน้น าทา่นไปยงั เรร่า เอ้าท์เลท มอลล ์(Chitose Outlet Mall Rera) เป็นหา้งเอาทเ์ลท็ขนาดใหญ่
ทีส่ดุของเกาะฮอกไกโดดว้ยพืน้ทีก่ว่าแสนตารางเมตร อยู่
ทีเ่มอืงชโิตเสะ (Chitose) มแีบรนด์ต่าง ๆ ทีน่่าสนใจของ 
เช่น GAP, ร้านรองเท้า ABC-Mart, EDWIN, Clarks, 
GUCCI, COACH, BEAM, LEVIS, ADDIDAS, 
Columbia, North Face, Jack Wolfskin, Saiko, 



 

LEGO, ร้านขายยา, ร้านขายของเดก็, ร้านของสตัวเ์ล้ียงและร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า LAOX  รวมไปถงึ
รา้นอาหารสไตล์ทอ้งถิน่ และคาเฟ่มากถงึ  140 รา้น ยงัไม่หมดเพยีงเท่านัน้ยงัมรีา้นปลอดภาษอีกีกว่า 
80 รา้น มทีัง้แบรนด์และรา้นคา้ชื่อดงัจากญี่ปุ่ นและในระดบัโลก อกีทัง้สนิคา้แต่ละอย่างปกตกิร็าคาไม่
แพงเหมอืนๆ เอา้ทเ์ลทอื่น ๆ แต่ยงัมคีวามพเิศษจากเทศกาลลดราคาครัง้ยิง่ใหญ่ทีจ่ะลดจดัหนักจดัเตม็
ถงึ 4 ครัง้ต่อปี ไดแ้ก ่เดอืนมกราคม มถิุนายน สงิหาคม และตุลาคมของทกุ ๆ ปี   

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัภายในศนูยอ์าหารของเรร่าเอ้าท์เลท 
 14.00 น. แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)   
   ระหว่างรอเคา้น์เตอรเ์ชค็อนิเปิด ทา่นสามารถไปเทีย่วชม

อาณาจกัรของของโดราเอมอ่น ทีบ่รเิวณชัน้ 3 ของอาคาร
ผูโ้ดยสาร Doraemon Waku Waku Skypark ระหว่าง
ทางเชื่อมของอาคารผู้โดยสารในประเทศกับอาคาร
ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ภายในมทีัง้หมด 3 โซน คอื 
Smile Road มใีหเ้ลอืกเล่นหลายโซน ไม่ว่าจะเป็นสนาม
เด็กเล่นที่ โซน Kids หรือจะไปวาดรูประบายสีที่ห้อง 
Workshop นัง่พกักนิขนม ดื่มชอกโกรอ้น ๆ รูปโดราเอ
มอนที ่โซน Cafe และถ่ายรูปคู่กบัโดราเอมอน และผอง
เพื่อน ที ่โซน Photo Studio ดา้นในจะมจีุดให้แสตมป์
เป็นระยะ ๆ ตามเกบ็สะสมไปได้เรื่อย ๆ โดยสมุดสะสม
แสตมป์ Stamp Rally Book จ าหน่ายอยู่ทีด่้านหน้า
ทางเขา้ ราคาเล่มละ 400 เยน เทา่นัน้  (ไมร่วมคา่เขา้ชมภายในฟารค์) 

  แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  
 18.00 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 681 
 23.50 น. ถงึ ท่าอากาศสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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หมายเหต ุทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลง

ของอตัราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยูต่ลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภยัทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร ์
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจ าทวัร ์
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผูเ้ดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พรอ้มระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 



 

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูเ้ดินทาง 30 ท่านขึน้ไป ถ้าจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษ ัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรอืยกเลิกการเดินทาง  
 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร ์หากไม่มกีารแจง้เรื่อง
ไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพักส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพร้อมให้บรกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอืวนัเสาร์-อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน้่อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถในการบรหิารเวลา  ซึง่อาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญี่ปุ่ นตามกฎหมายของสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได้ โดย
มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   
 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิาร
ไม่ได ้ 
 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถงึไกด์
จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ, 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ  



 

 บรษิทัฯ จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรยีกร้องค่าชดใช้จากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 

 

เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
น ามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านกัในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


