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วนัที่ รายการทวัร ์
มื้ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภูมิ ( กรงุเทพฯ ) TG670 23.55-08.20+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบินชิโตเสะ – โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี 
พิพิธภณัฑน์ ้าแข็ง 
 DAISETSUZAN SHIROGANE HOTEL OR SIMILAR CLASS  

- ✓ HTL 

 

วนัที่สาม 
ทาคิโนะอเุอะ – ทุ่งดอกพิ้งคม์อส – คามิยเุบ็ทส ึ– ทุ่งดอกทิวลปิ  

✓ ✓ HTL 
 DAISETSUZAN SHIROGANE HOTEL OR SIMILAR CLASS  

วนัที่สี่ 
บ่อน ้าสฟ้ีา – โรงงานช็อคโกแลต็ – โรงเบียรซ์ปัโปโร – ชอ้ปป้ิงซูซูกโิน่  

✓ ✓ ✓ 
 APA SUSUKINO HOTEL OR SIMILAR CLASS “บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนิด” 

วนัที่หา้ 
อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั(ไม่มีรถบสัคอยอ านวยความสะดวก) 
  APAP SUSUKINO HOTEL OR SIMILAR CLASS  

✓ - - 

วนัที่หก สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสวุรรณภูมิ ( กรงุเทพฯ ) TG671 10.00-15.50 ✓ - - 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

24 – 29 พฤษภาคม 2561  
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
20:00  พร้อมกันทีส่นามบินสวุรรณภมูิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 
   พบกับเจ้าหน้าทีท่ีค่อยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C 
  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 
23:45  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

 วนัที่สองของการเดินทาง (2)       สนามบินชิโตเสะ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกล่องดนตรี 
  พพิธิภณัฑน์ ้ าแข็ง   

 
08:30  ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้า

 เมืองพร้อมตรวจเชค็สัมภาระ...น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้าทางน า้ที่โดดเด่นที่สุดใน
เกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทศันียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น จากน้ันน าท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และ
เชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลอง
แห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสนิค้า จากคลังสนิค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว
ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ... จากน้ันน า
ท่านเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอน ้ าโบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่าน้ัน 
... ซึ่งเป็นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กับเมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรี
ดังขึ้นทุกๆ 15 นาทแีละจะพ่นไอน า้ออกมาทุกๆ ชั่วโมง เหมือนกับนาฬิกาไอน า้อีกเรือนที่ลอนดอน ... อิสระ
ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... พร้อมน าท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้และ
กล่องดนตรี” ท่านจะได้ต่ืนตากับเคร่ืองประดับและตกแต่งที่ท  ามาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่
งดงามยิ่งนัก ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม 
“การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแก้วด้วยช่างผู้ช านาญการ ... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซ้ือเลือกชม” สินค้าทีผ่ลิต
จากเคร่ืองแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านชม “พพิธิภณัฑน์ ้ าแข็ง” เป็นสถานทีจั่ดแสดงงานศิลป์จากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการป้ันตุก๊ตาหิมะและ

การแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่าน้ีเป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินทีม่ีชื่อเสยีง ภายในถ า้น า้แขง็ทีส่ร้างขึ้นมา
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เพ่ือให้ได้สัมผัสบรรยากาศของความหนาวเย็นในภูเขาน ้าแข็ง นอกจากน้ียังมีความสวยงามของหิมะที่
เหมือนกับอยู่ในถ า้หินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สัมผัสกับความเยน็ -41 องศาเซลเซียส และพบกับความน่ารัก
ของนางฟ้าทะเล คลีโอเน่ Sea Angle อิสระให้ท่านได้บันทกึภาพความประทบัใจ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ที่พกั :  DAISETSUZAN SHIROGANE HOTEL  หรือเทียบเท่า  

**อิสระทุกท่านพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ที่คนญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะ
ช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน**   
 

  วนัที่สามของการเดินทาง (3)        ทาคิโนะอุเอะ – ทุ่งดอกพิ้ งคม์อส – คามิยุเบ็ทสึ – ทุ่งดอกทิวลิป    

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “ทาคิโนะอุเอะ” จุดชมความงดงามอีกแห่งหน่ึงบนเกาะฮอกไกโดที่ปกคลุมด้วยพรม
ของดอกไม้ ... น าท่านชื่นชมกับดอก “MOSS PHLOX” หรือทีรู้่จักกันในนามนักท่องเทีย่วชาวไทยที่ชื่อ “ทุ่ง
ดอกพิ้ งคม์อส” นับได้ว่าเป็นเสมือนตัวแทนส าคัญของเกาะฮอกไกโดในฤดูใบไม้ผลิเลยทีเดียว ... ทั่วทั้งสวน
ด้วยพ้ืนที่เทียบเท่า 14 สนามฟุตบอล จะกลายเป็นสีชมพูทั่วทั้งภูเขา ต้ังแต่ต้นเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือน
มิถุนายนของทุกปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) กล่ินหอมอบอวลของดอกไม้น้ีจะท าให้ทั้งเมืองหอมกรุ่นไปทั่ว
บริเวณ ... และในช่วงเวลาทีฟ้่าโปร่งใสท่านจะพบกับความงามของท้องฟ้าสฟ้ีาตัดกับทุ่งดอกไม้สชีมพู ให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินกับการหามุมถ่ายภาพสวยๆ อย่างจุใจ  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  ท่านเดินทางสู่เมือง “คามิยุเบ็ทสึ” ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงสวนดอกไม้เลก็ๆ เท่าน้ัน ต่อมากลุ่ม ประชากรอาวุโส

ประจ าท้องถิ่นได้ร่วมมือร่วมใจกันปลูกดอกไม้นานาพันธุ ์โดยเฉพาะดอกทวิลิปขึ้นมา และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เร่ือยมาทุกๆ ปี จนกลายเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันต่อมา ... ปัจจุบันสถานที่แห่งน้ีมิใช่เพี ยงสวนดอกไม้
เล็กๆ ด่ังในอดีต สวนน้ีได้มีขนาดกว้างใหญ่ขึ้น และสวยงามราวกับ “ทุ่งดอกทิวลิป” ที่ปลูกในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ... น าท่านชมความสวยงามแห่งมวลดอกไม้ “ทุ่งดอกทิวลิป” ที่เกิดจากการปลูกเพ่ือความ
สวยงาม จนกลายเป็นทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่อย่างในปัจจุบัน จนเสมือนว่าเป็นดอกไม้ประจ าเมืองน้ีเลย
ทเีดียว ... นอกจากน้ียังมีการจัดเทศกาลงานแสดงดอกทวิลิปขึ้นประจ าทุกปีต้ังแต่ เดือนพฤษภาคม-ต้นเดือน
มิถุนายน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จะมีดอกทวิลิปให้ชมถึง 1,200,000 ดอก จาก 120 สายพันธุแ์ละหลาก
สสีนัสวยงาม ทั้งสแีดง สส้ีม ส ีชมพู สขีาว สม่ีวง จัดวางเรียงรายไล่ระดับสอีย่างสวยงาม 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ที่พกั :  DAISETSUZAN SHIROGANE HOTEL  หรือเทียบเท่า  

**อิสระทุกท่านพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ที่คนญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะ
ช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน**  
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วนัที่สีข่องการเดินทาง (4)        บ่อน ้ าสีฟ้า – ซปัโปโร – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ – โรงเบียรซ์ปัโปโร – ซูซูกิโน่   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “บ่อน ้ าสีฟ้า” ( Blue Pond ) บ่อน า้แห่งน้ีอยู่ริมฝั่งแม่น า้บิเอ ทางใต้ของเมืองบิเอ บ่อน า้สี
ฟ้าแห่งน้ีเกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นโคลนทีไ่หลลงมาจากภเูขาไฟโทคา จิเมื่อเดือนธนัวาคม ปี ค.ศ.1988 น้ีเอง 
นักวิจัยได้อธบิายว่าน า้ในบ่อน า้แห่งน้ีมีส่วนผสมของอลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ ผสมอยู่เป็นจ านวนมากและเกิด
การหักเหของแสงท าให้เกิดเป็นสฟ้ีาเมื่อมองลงมา จากด้านบน นับเป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติทีห่าชมได้
ยากอีกด้วย บ่อน า้สีฟ้าแห่งน้ีเป็นที่รู้จักกันเมื่อไม่นานมาน้ีเอง เมื่อบริษัท Apple ได้น าภาพบ่อน า้สีฟ้าสดใส
แห่งน้ีใส่ไว้ในผลิตภัณฑรุ่์นใหม่ OS X Mountain Lion น่ันเอง ...สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซปั
โปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางน าท่านแวะชม “โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ” ทีข่ึ้นชื่อทีส่ดุ
ของเมืองฮอ็กไกโดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิโรอิ โคอิบิโตะ บิสกิตที่มีชื่อที่สุดและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ของผู้ที่ชื่น
ชอบขนม ซึ่งทีน่ี่ จัดไว้เป็นโซน ต้ังแต่ประวัติความเป็นมา รวมทั้งวิธกีารท าชอ็คโกแลต็ แบบสดๆ รวมทั้งยังมี
ไอศครีมชอ็คโกแลต็รสชาติด้ังเดิมให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วย 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ “โรงเบียรซ์ปัโปโร” ทีเ่ก่าแก่ร่วม 100 ปี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปด้วยอิธสแีดง 

ด้านในเป็นโถงขนาดใหญ่เตม็ไปด้วยเคร่ืองจักรโบราณทีใ่ช้ในการผลิตเบียร์ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นส่วนหน่ึงของ
พิพิธภัณฑไ์ปแล้ว น าชม “พิพิธภัณฑเ์บียร์” ทีเ่ล่าถึงประวัติความเป็นมาของเบยีร์การกลั่นเบียร์ รวมทั้งความรู้
เชิงวิทยาศาสตร์ในการท าเบียร์อีกด้วย ซัปโปโรเป็นเมืองแรกของญี่ปุ่นทีม่ีการต้ังโรงบ่มเบียร์ขึ้น ... สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิงและแหล่งบันเทงิขนาดใหญ่ทีส่ดุในแถบฮอกไกโด “ซูซูกิโนะ” ทีม่ีร้านค้า 
มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ าหน่ายกล้องดิจิตอล 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลค็ทรอนิคส ์ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นร้าน Matsumoto 
Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง อาท ิShisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตาม
อัธยาศัย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  ***พิเศษบริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ฮอกไกโดอันเล่ืองชื่อ  
 ปูทาราบะ ปูสไุว ปูขน อาหารทะเลอื่นๆ หอยเชลล์ หอยนางลม หอยเม่น กุ้งทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซามอน ของ

หวาน เค้กหน้าต่างๆ มุมเคร่ืองด่ืม (ไม่รวมแอลกอฮอล์ ) รับประทานได้อย่างไม่อั้น***  

ที่พกั :   APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

  วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)         อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบสัอ านวยความสะดวก) 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อิสระตามอธัยาศยัทั้งวนัใหท่้านเลือกท่องเที่ยวหรือชอ้ปป้ิงตามย่านดงัในตวัเมืองซัปโปโร  โดยการนัง่
รถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) โดยทางหัวหน้าทวัร์จะแนะน าสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ ให้กับท่านโดยละเอียด ท่าน
สามารถนั่งรถไฟ JR / SUBWAY เพ่ือเทีย่วสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ีชื่อเสยีงไม่ว่าจะเป็น 
ตลาดเชา้ เป็นที่ต้ังทั้งร้านปลาสด ผักสดและผลไม้สด มากมายกว่า 70 ร้านค้า เลือกซื้ ออาหารทะเลต่างๆ
นานา อาทเิช่น ปลาแซลม่อน ปูยักษ์ทะเล หอยเชลล์ สตัว์น า้เคม็สดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็นต้น 
ท าเนียบรฐับาลเก่า เป็นอาคารสไตล์นีโอบารอ๊คอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสแีดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจาก
อาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส ์สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจ านวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดง
หลังน้ีใช้เป็นทีท่  าการรัฐบาลฮอกไกโดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้าย
ไปทีท่  าการหลังใหม่เป็นอาคารทนัสมัยสงู 10 ชั้นซึ่งต้ังอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังน้ี ตัวอาคารทีเ่หน็ในปัจจุบันที่
ยังงดงามอยู่น้ันได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกทีเ่หลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังน้ีจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมส าคัญของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2512 
หอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสญัลักษณ์ที่ส  าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่ง หน่ึง สร้างต้ังแต่ 
พ.ศ. 2421 อาคารแรกเร่ิมเดิมทีใช้เป็นฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปล่ียนมาเป็น
มหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาขึ้น มีระฆงัตีบอกเวลามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึง
ปัจจุบันน้ีกย็ังบอกเวลาได้อย่างเทีย่งตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส  าคัญอีกแห่งหน่ึง 
ตรอกราเมง (Ramen Alley) หรือ ราเมงโยโกโชะ (Ramen Yokocho)” เป็นศูนย์รวมร้านราเมงทีข่ึ้นชื่อว่า
อร่อยทีส่ดุในซัปโปโร มาต้ังร้านอยู่รวมกันในตรอกแคบ ๆ แต่ละร้านมีเมนูเป็นเอกลักษณ์ของตนเองไว้ให้
ลูกค้าได้เลือกชิม ไม่ว่าจะเป็นราเมงต้นต ารับซุปมิโซะ ราเมงซุปน า้ข้น และหลายหลายรสชาติให้เลือก
รับประทานกัน  
สวนโอโดริ ถนนซึ้ งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้ท าให้สถานทีแ่ห่งน้ี
เป็นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็นที่ต้ังของหอเสาทีวีสงู 147.2 
เมตร ภายในบริเวณน้ีมีร่องไม้ดอก น า้พุ และประติมากรรมเป็นชิ้นๆ ต้ังประดับอยู่ 
ทานุกิ โคจิ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ทีม่ีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้า
มากมายนับ 200 ร้านทีใ่ห้ท่านเดินเลือกซื้อสนิค้าต่างๆอย่างจุใจอาท ิ เช่น ร้านสนิค้า 98 เยนร้านรองเท้าและ
กระเป๋าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เร่ิมต้นราคาต้ังแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองส าอางร้านขาย
อุปกรณ์เกี่ยวกับสนัข ร้านขายผลไม้พ้ืนเมือง ร้านเกมส ์ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ 
JR TOWER ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่และโรงแรมทีส่ร้างเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟซัปโปโร มีร้านค้ากว่า 600 
ร้าน โรงภาพยนต์โรงแรม และจุดชมวิวที่ชั้นสูงสุดชั้น T38 ที่สามารถชมวิวเมืองซัปโปโรได้ 360 องศา ซึ่ง
หากวันไหนอากาศดีๆ กจ็ะมองเห็นได้ไกลถึงท่าเรือเมืองโอตารุ ภูเขามารุยามะ ภู เขาซันกากุ รวมทั้งสถานที่
เล่นสกีอันเล่ืองชื่อของเมืองนิเซโกะ 
และสามารถชมวิวช่วงกลางคืนงดงามเป็นพิเศษ 
*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและค ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้าน
อร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโร *** 
ที่พกั :   APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วนัที่หกของการเดินทาง (6)  สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิชิโตเสะ 
10:30  เดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG671 
16:30  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

- - - Always with You - - - 
หมายเหตุ  :   
❖ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญทีส่ดุ 

❖ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่ น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย 
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

 

อตัราคา่บรกิาร 
***ส าหรบัผูเ้ดนิทางตัง้แต ่ 30 ทา่นขึน้ไป***  

 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

24 – 29 พฤษภาคม 2561 50,900.- 47,900.- 44,900.- 8,000.- 
***กรณีมตีั๋วเครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 21,000.-บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน/ทา่น/ทรปิ*** 
 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 
1. ค่าทีพ่ัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกนั 
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีไ่ด้ระบุไว้ในรายการ 
3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
4. ค่าบัตรโดยสารเครือ่งบินไป-กลับช้ันทศันาจรตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ด้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000.- บาท  
   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม์** 
6. บริการน ้าดืม่วนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 
 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นต้น 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3%    
3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง 
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงทีท่างสายการบินอาจมีการเรยีกเกบ็เพิ่มเติมอกี  
5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป) 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน :    
❖ ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
❖ ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั 
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การยกเลิก :  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิมัดจ า 
กรณียกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 
กรณียกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิทั้งหมด 

 

หมายเหตุ :  
➢ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจ านวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจ านวนไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน 

สทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
➢ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษัทฯ 

 จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญทีส่ดุ 
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง  

และความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสยี รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเทีย่วบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล 
➢ ตั๋วเครือ่งบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลือ่นวันเดินทาง หรือคืนเงนิได้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 
 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่ว เยี่ยมญาติ หรือธรุกจิ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพือ่เป็นการยืนยนั ว่ามี
คุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่ น  
ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  
1.  บัตรโดยสารเครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น 
2.  สิ่งทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึ้นระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น เช่น เงนิสด บัตรเครดิต เป็นต้น  
3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ิดต่อได้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอืน่ๆ 
4.  ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญี่ปุ่ น 
5.  หลักฐานการท างานทีส่ามารถยืนยนัว่าท่านมีการท างานทีช่ัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการท างาน บัตรพนกังาน เป็นต้น 
คุณสมบติัการเขา้ประเทศญีปุ่่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 
1.  หนังสอืเดินทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีย่ังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
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2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ่งทีข่ัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพือ่การพ านกัระยะสั้นเท่านั้น 
3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วัน 
4. เป็นผู้ทีไ่ม่มีประวัติการถกูส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่

อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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