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ลานสกฟุีราโน่ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า 
 คลองโอตารุ - พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลต  

มติซุยเอ้าท์เลต็ - ตลาดปลานิโจ - หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด 
ศาลาว่าการหลงัเก่า – ช้อปป้ิงซูซูกโินะ & ทานุกโิคจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อาบน ้าแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบบัญี่ปุ่ นแท้ๆ   
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย ์(TG)  
 พิเศษ!!! รับประทานอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ต์ @ Nanda  เมนูปู 3 ชนิด 
 
 



 
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GLH) HOKKAIDO ( 6D4N ) TG 

ก าหนดการเดินทาง 

วันที่เดินทาง ราคาทัวร์ 

2 - 7 เม.ย. 2562 62,900.- 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ  

20.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ 
(TG) พบเจา้หนา้ท่ี โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับเพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร ตลอดจน
สมัภาระในการเดินทางของท่าน 

23.55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 670     

วนัที่สอง สนามบินชิโตเซะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - พพิธิภณัฑ์หิมะและน ้าแข็งคามิคาวะ 

08.10 น. ถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ช่ัวโมง) น าท่านผา่นพิธีศุลกากร
และตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเชค็สมัภาระ เรียบร้อยแลว้   

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า(Asahikawa Ramen Village)ไดถื้อก าเนิดข้ึนในปี 1996 โดย
รวบรวมร้านราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าน้ีมีร้านราเมน 8 ร้านมาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดียว เสมือน
หมู่บา้นราเมนท่ีรวบรวมร้านดงัขั้นเทพไวใ้นท่ีเดียว และยงัมีห้องเลก็ๆท่ีจดัแสดงประวติัความเป็นมาของหมู่บา้น
แห่งน้ีให้ส าหรับผูท่ี้สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย  
“Asahikawa Ramen” เป็นราเมนท่ีมีประวติัมายาวนาน สามารถนบัยอ้นหลงัไปตั้งแต่สมยัตน้โชวะ โดยมีการ
ผสมผสานบะหม่ีหลายชนิดของจีนจนกลายมาเป็นราเมนข้ึนช่ือท่ีไดรั้บการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนาน
กว่าทศวรรษ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ภายในหมู่บ้านราเม็ง (แจกเงนิสดคนละ 1,500 เยนต่อคน) 
 น าท่านเดินทางสู่สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า(Asahiyama Zoo) ตั้งอยู่ในเมือง อะซาฮิกาว่า(Asahikawa) ของจงัหวดั 

ฮอกไกโด (Hokkaido) เรียกไดว้่าเป็นสวนสตัวท่ี์มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า ส่ิงท่ีท าให้สวน
สัตว์แห่งน้ีมีช่ือเสียงมากๆของตรงท่ีทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผูเ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลาย
มุมมอง จนกลายมาเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัท่ีเวลาใครคิดถึงจะตอ้งนึกถึงท่ีน่ีก่อนเสมอแถมยงัแตกต่างกว่าท่ีอ่ืนๆอีก
ต่างหาก ส่ิงท่ีถือไดว้่าเป็นไฮไลท์เด็ดของท่ีน่ีนัน่ก็คือ “อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซ่ึงจะเป็นอุโมงค์ท่ีจะผ่านบริเวณ
สระว่ายน ้าของเจา้ฝงูเพนกวินทั้งหลาย ท าให้เราเหมือนไดเ้ขา้ไปใกลชิ้ดกบัเจา้เพนกวินไดอ้ยา่งไรอยา่งนั้นเลยล่ะ
ค่ะ อีกส่วนหน่ึงท่ีก็ดีงามไม่แพก้นัก็คือ “โดมแกว้ขนาดเลก็” ซ่ึงจะตั้งอยูต่รงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า 
จึงท าให้เราไดเ้ห็นเจ้าสัตว์ท่ีไม่ไดเ้ห็นง่ายๆอย่างหมีขั้นโลกและหมาป่ากนัแบบระยะใกล้ๆ และสตัว์อ่ืนๆจากทัว่
ทุกมุมโลก อาทิ หมีขั้วโลก ลิง (apes) แมวใหญ่ และยีราฟ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์หิมะและน ้าแข็ง 
คามิคาวะ (Kamikawa Ice Pavilion) ตั้งอยูท่ี่แถวอุทยานแห่งชาติไดเซสึซัง (Daisetsuzan National Park) ของ 
ฮอกไกโด (Hokkaido) เรียกไดว้่าเป็นพิพิธภณัฑท่ี์คนเมืองร้อนอยา่งไทยน่ีตอ้งลองมา ไม่ใช่แค่เพราะเป็นส่ิงท่ีจะ
หาดูไดใ้นไทยนะคะ แต่ความท่ีเป็นพิพิธภณัฑ์ขนาดใหญ่ท่ีครบเคร่ืองมากท่ีสุดของฮอกไกโด เม่ือเดินเขา้มา
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ภายในพิพิธภณัฑจ์ะมีแกลลอร่ีใตดิ้นท่ีรวบรวมช้ินงานท่ีท ามาจากน ้าแข็ง ทางเดินอุโมงคน์ ้ าแข็งท่ีประดบัประดา
ดว้ยไฟสวยงาม บาร์น ้าแขง็ และถ ้าจ าลองหินงอกหินยอ้ย นอกจากนั้นยงัมีสตัวท์ะเลท่ีอาศยัอยูใ่ตน้ ้ าแขง็ เช่น  

 คลิโอเนะ(Clione) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือผีเส้ือทะเลให้ชมกนัอีกดว้ย จุดท่ีเป็นไฮไลท์ท่ีคนชอบอยากหนาวๆหรือ
อยากล้ิมลองความหนาวระดบัโหดตอ้งลองก็คือ ห้องท่ีจ าลองเป็นโลกน ้าแข็งท่ีมีอุณหภูมิภายในต ่าถึง -20 องศา
เซลเซียสบอกเลยว่าหนาวจบัใจ ไม่ตอ้งรอหน้าหนาวก็หนาวได ้ถา้ชอบหาซ้ือของใชห้รือของท่ีระลึกติดไมติ้ดมือ
ก็สามารถไปชอ้ปกนัไดท่ี้บริเวณดา้นหนา้ท่ีของพิพิธภณัฑเ์ป็นศูนยข์ายของท่ีระลึกดว้ย 

ค า่                   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั DORMY INN ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม เมืองฟุราโน่ – เล่นสกี พร้อมมีครูสอนสกีอย่างเป็นทางการ – หมู่บ้าน Ningle Terrace 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เมืองเลก็ๆ ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองดอกไมแ้ละลานสกีระหว่างทางผา่น เมืองบิเอะ เมืองเลก็ ๆ 
ลอ้มรอบดว้ยภูมิทศัน์ท่ีงดงามของภูเขาและทุ่งนาอนักวา้งใหญ่ อิสระท่านชมธรรมชาติสองขา้งทาง เช่น กลุ่มตน้
สนท่ีอยูบ่นเขา Mild Seven Hill ซ่ึงเคยใชเ้ป็นโฆษณาบุหร่ียี่ห้อหน่ึง ตน้พอปลาร์ (Poplar) ช่ือว่า Ken และ Mary ก็
ถูกใชถ้่ายเป็นโฆษณารถยี่ห้อหน่ึง และตน้โอ๊คช่ือว่า Seven Star ก็เคยใชถ้่ายลงบนซองบุหร่ียี่ห้อหน่ึง เช่นเดียวกนั 
น าท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟูราโน่ เป็นสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ ฮอกไกโด ให้ท่านไดส้นุกสนานกบัการ
เล่นสกี พร้อมมีครูสอนการเล่นสกี ท่านจะไดรั้บความรู้และเพลิดเพลินสนุกสนานกบัการเล่นสกี และไดส้ัมผสั
ประสบการณ์ แถมมีความรู้เพ่ิมข้ึนในการเล่นสกีอยา่งถูกตอ้งอีกดว้ย  
พเิศษ!!!! ราคานี้รวมเล่นสกี รวมครูสอน และอุปกรณ์สกีทั้งหมด ครอสเร่ิมตั้งแต่ 10.00 น. –  16.00 น. แต่จะมี 
ครูสอนให้ 2 ชม. คือ 10.00 - 12.00 น. และรวมค่ากระเช้าไปกลับ 1 รอบ + สเลด 

กลางวนั  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 

 ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้ือกิจกรรมต่างๆเสริมเช่น การล่องแพหิมะ รถลุยหิมะ พาราเซล เป็นตน้ 
จากนั้นน าท่านสู่ Ningle Terrace เป็นสถานท่ีท่ีรวมร้านขายสินค้าไว้มากมาย บริเวณด้านในจะเหมือนเป็น
หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยกระท่อมไมน่้ารักๆ สร้างเรียงรายไปตามทางเดิน กระท่อมแต่ละหลงัก็คือร้านขายของ
แต่ละร้าน โดยเจ้าของร้านก็จะนั่งอยู่ในร้าน รอให้ลูกค้าเปิดประตูเขา้ไปเยี่ยมชมสินค้าภายใน และเน่ืองจาก 
Ningle Terrace ถูกสร้างอยู่ท่ามกลางป่าไม ้ท าให้อากาศภายในเยน็กว่าภายนอก แต่อากาศก็จะดีกว่าดว้ยเช่นกนั  
กระท่อมแต่ละหลงัใน Ningle Terrace สร้างมาจากวสัดุธรรมชาติทั้งหมด ทางเดินก็ท ามาจากแผ่นไมก้ระดาน
เช่นกนั เรียกไดว้่า เหมือนเดิมชมกระท่อมไมใ้นป่าเลย ร้านคา้ในน้ี ส่วนใหญ่จะขายสินคา้ท่ีเป็นงานฝีมือ งานไม ้
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งานเซรามิค งานแกะสลกั ท าให้เป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวเพราะเป็นสินคา้ท่ีเหมาะท่ีจะเป็นของท่ีระลึก จึงมี
นกัท่องเท่ียวพากันเขา้ร้านนั้นออกร้านน้ีกนัเป็นว่าเล่น นอกจากน้ีใน Ningle Terrace ยงัมีห้องน ้ าบริการ และมี
ร้านกาแฟไวใ้ห้นัง่พกัหลงัจากช็อปป้ิงกนัจนเหน่ือย โดยภายในร้านมีบริการทั้งเคร่ืองด่ืม นม กาแฟ ขนมปัง เคก้ 
และไอศกรีม 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ภายในโรงแรม  
***หลงัรับประทานอาหารค ่าให้ท่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น ้ าแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญ่ีปุ่ น ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ น
เช่ือว่าเม่ือไดแ้ช่ออนเซ็นแลว้ช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิตไดดี้ข้ึน และจะท าให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ดูมี
สุขภาพดี และยงัช่วยผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้ให้ความรู้สึกสดช่ืนสบายตวั*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ส่ี โอตารุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคติาอิชิ –ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแล็ต – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ช้อปป้ิง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับ ซปัโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยูบ่นท่ีลาด
ต ่าของภูเขาเทง็งุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 
กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู ่มี
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ส าหรับอีกหน่ึงจุดท่ีต้องไม่พลาดส าหรับคนท่ีแวะเท่ียวโอตารุ เมืองเล็กเสน่ห์แรง แห่งน้ีก็คือย่านซาไกมาจิ 

(Sakaimachi) ถนนซาไกมาจิ(Sakaimachi Street) ตั้งอยูก่ลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal 
Area) ท่ีถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวแลนมาร์กของเมืองน้ีมากนกั นบัเป็นถนนท่ีมีเสน่ห์และเตม็เป่ียมไปดว้ยเอกลกัษณ์ 
เน่ืองจากตวัถนนเองไดรั้บการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช้อปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอตารุ
อย่างในปัจจุบนัน้ี ในระหว่างช่วงพฒันา ฮอกไกโดปลายยคุ 1800 ตน้ยุค 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และ
การคา้การขนส่งท่ีหลากหลาย เต็มไปดว้ยบริษทัช้ิปป้ิง อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์ตะวนัตก ปัจจุบนัไดรั้บการ
ดดัแปลงเป็นร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านเส้ือผา้ และพิพิธภณัฑต่์างๆมากมาย 
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นไฮไลท์ ได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหน่ึง
สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของเมืองโอตารุจากการท่ีถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 ดว้ยตวัอาคาร
มีขนาดใหญ่เป็นอิฐแดงดูเปลือยๆหากดู  งดงามแปลกตา ส่ิงสะดุดตาท่ีเป็นจุดสงัเกตของพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีนัน่ก็คือ 
นาฬิกาไอน ้ าโบราณสไตล์องักฤษท่ียงัคงใชง้านไดม้าถึงปัจจุบนัและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านั้น มาท่ีน่ีน่ี
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เดียวก็อาจจะจอดเพราะมีให้เดินถึง 3 ชั้น ภายในตกแต่งแบบผสมผสานทั้งความหรูหรา หากก็แฝงไปด้วย
บรรยากาศความอบอุ่น มีการจดัแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตลก์ว่า 25,000 ช้ิน อีกทั้งยงัมีส่วนจดัแสดง
ตุ๊กตาคาระกุริ (Karakuri dolls)อนัเป็นตุ๊กตาแบบดั้งเดิมของยคุศตวรรษท่ี 17 ถึงศตวรรษท่ี 19 ท่ีหาดูไดย้ากมากๆ
ให้ไดช้มอีกดว้ย ส่วนใครท่ีติดใจอยากไดก้ล่องดนตรีกลบับา้นแลว้ละก็ไม่ตอ้งเสียใจไป เพราะท่ีน่ียงัมีส่วนท่ีเป็น
ร้านจ าหน่ายกล่องดนตรีแบบสัง่ท าตามใจจะเอาตุ๊กตาตวัไหน สีอะไร เพลงอะไรสัง่ได ้ไวเ้ป็นของท่ีระลึกแบบไม่
เหมือนใครกนัอีกดว้ย 

 น าท่านชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โรงเป่าแก้ว 
คิตาอิชิ เป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของโรงงานแห่งน้ีก็คือโคม
ไฟแกว้และลูกบอลแกว้ และยงัมีสอนวิธีการเป่าแกว้ให้กบันกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 
จากนั้นเดินทางสู่ Mitsui Outlet ตั้งอยู่ท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกของซปัโปโร(Sapporo) ท่ี
ส าคญัอยู่ใกล้ๆ เส้นทางท่ีไปยงัสนามบิน New Chitose มากๆ เรียกไดว้่าจะชอ้ปป้ิงปิดทา้ยก่อนกลบัไดส้บายๆเลย 
โดยห้างสรรพสินคา้ของท่ีน่ีนั้นจะเป็นรูปแบบ outlet mall ท่ีบอกเลยว่าช็อปเพลินเว่อร์ เน่ืองจากท่ีน่ีนั้นข้ึนช่ือว่า
เป็นoutlet mall ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด ดงันั้นหายห่วงเร่ืองของนอ้ยไม่คุม้มาไดเ้ลย  มิซุยเอา้ทเ์ลตพาร์ค
นั้นเร่ิมเปิดอยา่งเป็นทางการตั้งแต่ ปี 2012 มีทั้งแบรนดภ์ายในประเทศรวมไปถึงแบรนดต่์างประเทศดงัๆอีกเพียง 
ซ่ึงภายในห้างมีร้านคา้แบรนดต่์างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านคา้ปลอดภาษีอีกดว้ย ถา้หิวก็ไม่ตอ้งไปหาท่ีไหนให้
เหน่ือยเพราะดา้นในยงัจะมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีนัง่ท่ีมีเมนูข้ึนช่ือๆทอ้งถ่ินให้ชิม แถมยงัมีร้านจ าหน่าย
สินคา้พ้ืนเมืองและสินคา้จากฟาร์มทอ้งถ่ินประจ าฮอกไกโด(Hokkaido Roko Farm Bridge)ให้ไดซ้ื้อของติดไมติ้ด
มือกลบับา้น น าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (Shiroi Koibito Park) ตั้งอยู่ท่ีเมืองซัปโปโร
(Sapporo) โรงงานแห่งน้ียงั เป็นโรงงานของบริษทั Ishiya บริษทัชอ็กโกแลตของทอ้งถ่ิน ผลิตภณัฑ์ท่ีข้ึนช่ือของ
บริษทั คือ คุก้ก้ี Shiroi Koibio คุก้ก้ีเนยสอดไส้ชอ็กโกแลตขาวท่ีกินไปทีแทบละลายกบัความอร่อย ซ่ึงถือเป็นของ
ฝากท่ีนิยมของฮอกไกโด ยิ่งช่วงฤดูหนาวจะยิ่งสวยมากกว่าปกติหลายเท่า เพราะในช่วงหนา้หนาวนั้นท่ีโรงงาน
แห่งน้ีจะมีการเปิดไฟ  Illumination ดว้ยตึกเป็นอาคารสไตลย์โุรปจึงท าให้บรรยากาศนั้นเหมือนหลุดไปเดินอยูใ่น
เมืองโรแมนติกของยุโรปเลยก็ว่าได ้โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะไม่ใช่แค่โรงงานแบบท่ีคนหลายๆคนคิด 
เพราะดา้นในน่ีมีท่ีให้เดินอย่างเพียบ เพราะภายในบริเวณสวนสนุกประกอบดว้ย ร้านคา้ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร 
และพิพิธภณัฑโ์รงงานชอ็กโกแลตพร้อมจ าหน่ายชอ็กโกแลตหลากหลายรูปแบบ ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือกลบัเป็นของ
ฝากกลบับา้นไดอี้กดว้ย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั KASAKSA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ส่ี ตลาดปลานิโจ – ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร – ชมที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมสวนโอโดริ 

ช้อปป้ิงทานูคโิคจ ิ- ซูซูกิโนะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู่ตลาดนิโจ (Nijo Market) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร นบัเป็นตลาดท่ีไดรั้บความนิอย่างมากในทั้งหมู่
นกัท่องเท่ียวต่างถ่ินไปจนถึงชาวบา้งเองก็ตาม โดยตลาดแห่งน้ีนั้นถือเป็นตลอดเก่าแก่ท่ีมีอายุเป็นร้อยปีและเปิด
ท าการคร้ังแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1903 พ้ืนท่ีของตลาดนั้นครอบคลุมพ้ืนท่ีเมือง 1 บลอ็ก ภายในตลาดเรียกไดว้่ามีสินคา้
ท่ีเน้นไปท่ีผลผลิตในทอ้งถ่ิน และอาหารทะเลสดๆไม่ว่าจะเป็น ปู ไข่ปลาแซลมอน หอยเม่นทะเล และปลาทะเล
สดๆ หลายอย่างก็เป็นของข้ึนช่ือท่ีมาแลว้ตอ้งลองรับรองว่าทานแล้วไม่เหมือนไดท้านท่ีอ่ืนๆ ตลาดแห่งน้ีเปิด
บริการตั้งแต่เชา้ตรู่จนเยน็ราวๆ 7:00-18:00 น. 
น าท่านผา่นชมหอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) นบัเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองซปัโปโร ท่ีถา้มาเยือนซปั
โปโรแลว้ไม่มาก็เหมือนมาไม่ถึง ตวัอาคารของหอนาฬิกาสร้างข้ึนตน้สมยัพฒันาซปัโปโร ในปี 1878 ซ่ึงตั้งอยูใ่น
เขตพ้ืนท่ีของวิทยาลยัเกษตรซปัโปโร ตวัเรือนนาฬิกาซ้ือมาจากกรุงบอสตนั โดยปัจจุบนันั้นหอนาฬิกาแห่งน้ีไดมี้
การปรับปรุงจนกลายมาเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เปิดให้นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจไดเ้ขา้มาชมกนั 
ชมที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office Building) สถานท่ีทางราชการท่ีส าคญั
ในยุคสมยัก่อนท่ีตั้งอยู่ท่ีเมืองซัปโปโร(Sapporo) นบัเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่ก่ีอาคารของญ่ีปุ่ นใน
สมยันั้น ซ่ึงเม่ือก่อนจะนิยมสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ีใหญ่โตขนาดน้ีกนัท่ีน่ีเลยจะโดดเด่นมาแต่ไหนแต่ไร ส่ิงหน่ึงท่ีท า
ให้อาคารมีเอกลกัษณ์  เฉพาะก็จากการท่ีมีสไตลก์ารสร้างแนวอิฐแดงดูแลว้จะอาร์ทๆให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการ
มากเกิน รูปแบบดา้นนอกอาจจะเนน้ผสมผสานตะวนัตกอยูม่ากทีเดียว 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) ตั้งอยูท่ี่เมืองซปัโปโร(Sapporo) เรียกไดว้่าเป็นศาลเจา้ของ

ศาสนาพุทธนิกายชินโตท่ีมีความเก่าแก่ไม่เบาของ เกาะฮอกไกโด เพราะท่ีศาลเจา้แห่งน้ีนั้นถูกสร้างในช่วงยุคเร่ิม
พฒันาเกาะถา้จะนบัเป็นปีก็ประมาณปี ค.ศ.1871ได ้ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกบัเทพเจ้าท่ีประทบัภายใน
ศาลเจ้ามากถึง4 องค์ แต่ดว้ยความท่ีตวัศาลเจ้าเองมีพ้ืนท่ีเช่ือมต่อกบัสวนมารุยามะท าให้ถือไดว้่าเป็นจุดชมวิว
เดด็ๆอีกแห่งหน่ึงของเมือง 
น าท่านชม สวนโอโดริ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองซัปโปโร แบบว่าถา้มาถึงบริเวณกลางเมืองแลว้เห็นแน่ๆเพราะมนัโดด
เด่นมากๆ ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศเหนือและทิศใต ้มีท่ีจอดรถกวา้งประมาณกิโลเมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ี
ถึง 12 บลอ็กของเมืองน้ีทีเดียวนะคะ สวนแห่งน้ีในช่วงฤดูร้อนน่ีก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองท่ีเตม็ไป
ดว้ยความเขียวขจีและดอกไมห้ลากหลายสายพนัธ์ุ ยิ่งในช่วงฤดูหนาวน่ีเรียกว่าส าคญัมากๆ เพราะจะเป็นสถานท่ี
หลกัในการจดัเทศกาลหิมะซัปโปโรนัน่เอง ภายในมีสวนไมด้อกไมป้ระดบัปลูกไวง้ดงามรวมทั้งน ้ าพุ และงาน
ประติมากรรมกลางแจง้ตั้งไวใ้ห้ชมสลบักบัมา้นัง่ท่ีมีให้เลือกนัง่พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านซูซูกิโนะ และ ย่านทานูกิโคจ ิถนนทานุกิโคจิเป็นยา่นการคา้เก่าแก่ของเมืองซปัโปโร 
ตั้งอยู่ทางดา้นใตข้องเมือง โดยมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ อย่าง
ร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แลว้ ยงัมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่น
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ดว้ย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมีการตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุ๊กตาทานุกิ
ขนาดใหญ่ อีกทั้งยงัมีศาลเจ้าทานุกิอนัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1973 ดว้ยรวมไปถึงร้าน Donki ท่ีมีขายทุกอย่าง
ตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไปถึงเคร่ืองส าอางในราคาท่ีถูกจนน่าตกใจ หรือถา้เดินจนหมดแรง ท่ีน่ีก็มีร้านอาหารดงัๆ
หลายร้านคอยให้บริการอยูด่ว้ย 

ค า่ พเิศษ!!! รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  บุฟเฟต์ Nanda ร้านขึน้ช่ือของซัปโปโร ไลน์อาหารก็มีมากมาย 
 หลายชนิดที่มีให้เลือกกันจนตาลาย โดยเฉพาะอาหารทะเลทั้ งหลายที่สดมาก ๆ ตั้งแต่หอยนางรม หอยเชลล์ 

หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้า กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์ที่ชาวไทยรอคอย คือ 
ปู ฮอกไกโด น่ันเอง ปูของที่น่ีมีให้เลือกด้วยกัน 3 ชนิด ตั้งแต่ขาปูยักษ์ ปูหิมะช่ือดัง และปูขนตัวใหญ่ ที่เรียงราย
กันอยู่บนเคาน์เตอร์ให้คุณเลือกสรรเลือกกินได้แบบไม่อั้น 

 และส าหรับคนรักอาหารจ าพวกโปรตีนก็ห้ามพลาด เพราะที่น่ีมีเน้ือหลากชนิดให้บริการในบุฟเฟต์ด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นเน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือววั และเน้ือแกะก็มีเช่นกัน  อาหารปรุงส าเร็จพร้อมทานสไตล์ญี่ปุ่นอย่างซูชิ เทมปุระ หรือ
ซาชิมิก็มี รวมไปถึงเมนูอ่ืน ๆ อีกมากมายจนคุณอาจเลือกไม่ถูกเลยทีเดียว 

 และขนมหวานก็มีหลากชนิด คุ้มค่ากันตั้งแต่ Chocolate Fondue ที่จิม้กันจนเพลิน คัสตาร์ด พุดดิง้เน้ือเนียนนุ่ม 
หรือใครที่ชอบเค้ก ก็กินได้อย่างเตม็ที่ 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั KASAKSA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วนัที่หก สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  
10.45 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 671 
16.35 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
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อตัราค่าบริการ 

อัตราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 
ผูใ้หญ่ 62,900.- 35,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 62,900.- 35,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 62,900.- 35,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 60,900.- 33,900.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพิม่ท่านละ 7,900.- 7,900.- 

 

*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจี านวนผู้เดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 

*** กรณผู้ีเดนิทางในคณะมไีม่ถงึ 25 ท่าน อาจมกีารปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดนิทางให้นะคะ *** 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
 ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียก

เก็บเพ่ิม  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
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 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศ ญี่ปุ่น ** เน่ืองจากตั้งแต่ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ท าการยกเว้นวซ่ีาท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วนั 
 
**  ส าหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพ านักอยู่ในประเทศไทย ** 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวซ่ีาขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พ้ืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจ า) ถ่ายทุกหนา้ตั้งแต่หนา้แรก – หนา้ปัจจุบนั กรณีใช้เอกสารเป็น 

BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถน ามาใช้ย่ืนวซ่ีาได้  
 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณีท าธุรกิจส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ท าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 

เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมมัดจ าเป็นจ านวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พร้อมมัดจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

 ( ส าหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวนัหยุดยาว ) 
 กรณีท่ีลกูคา้ พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ท าการจอง หากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 
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 ทางบริษัทฯต้องออกตัว๋กับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  
 

การยกเลิกและการคืนเงนิ 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เก็บค่ามัดจ า 
 กรุณาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
  หากท าการออกตัว๋กับทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ   
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการ
พ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นนั้น และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้15 วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นเกิน
15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) 
 การยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นกบัประเทศไทย 
 ผูท่ี้จะเขา้ประเทศไดน้ั้น จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดียวกบัผู ้
ท่ียื่นขอวีซ่ากบัทางสถานเอกอคัรราชทูต) ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรือขอ
ตรวจเอกสารท่ีจ าเป็น เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออ่ืนๆ 
 จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติั
การเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
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4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และไม่เขา้
ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต     
งดออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ  
คนต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็น
การช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเส ธหรือสละ
สิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต า่กว่า 25 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วนั  
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