
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

เคาน์เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านข้ันตอนการเช็คอิน 

23.55 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินที ่XJ620  

วันที่สอง ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเม็ง – บ่อน้้าสีฟ้า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ช้อปป้ิงอิออน 

08.30 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านข้ันตอนการตรวจคน

เข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว จากนั้นน าทุกท่านเดินทางต่อไปยัง RAMEN VILLAGE หรือ 

หมู่บ้านราเมน”หมู่บ้านชื่อดังของเกาะฮอกไกโด นับย้อนหลังไปต้ังแต่สมัยต้นโชวะ ซึ่ง

ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ถือก าเนิดราเมนขึ้น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่

หลากหลายชนิดของประเทศจีนเข้าด้วยกัน และต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เสร็จสิ้นลง

ราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ได้ถือก าเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน 

อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของน้ าซุปให้อยู่ได้นานขึ้นโดยเคลือบผิวน้ าซุปด้วยน้ ามันหมู หรือ

จะเป็นน้ าซุปซีอิ๊วที่เค่ียวจากกระดูกหมูและน้ าสต๊อคซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ “นิโบะชิ” และ

เส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของน้ าน้อยกว่าปกติและด้วยความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของราเมน 

เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งนี้เป็นที่ช่ืนชอบของชาวญี่ปุ่น  

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (CASH BACK คืนท่านละ 1000 เยน) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ ต้ังอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า 

“Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบ

พาโนรามา น าท่านชม บ่อน้้าสีฟ้า หรือ BLUE POND 

บ่อน้ าสีฟ้าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสร้าง

เขื่อนเพ่ือไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของ

ภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่เมือง 

โดยที่ก้นบ่อน้ าแห่งนี้จะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขา

ไฟท าให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไม้ที่โผล่

ออกมาจากพ้ืนผิวน้ า ท าให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสีของบ่อน้ าแห่งนี้จะมีความ

สวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกด้วย  น าท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับ



  

 
 
 

ความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชม

ความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบ

ที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้าน

คนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มีแนวความคิด

ที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

และเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ จึงท าให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง

ของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึ ง

ครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู้ **เนื่องจากวันที่ 09 – 27 เมษายน 2561 สวนสัตว์ปิดท าการ

ขอน าท่าน  เดินทางสู่เมืองคามิคาวะ เพ่ือชม พิพิธภัณฑ์น้้าแข็ง (ICE PAVILLION) ซึ่งเป็น

สถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้นตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะ

โดยผลงานเหล่านี้เป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ภายในถ้ ายังมี

ความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ าหินงอกหินย้อย  ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็น

กับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ **  จากนั้นน าท่าน

เข้าสู่ท่ีพัก  

ที่พัก  โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือ ASAHIKAWA TOYO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน  ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมาย

หลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน 

ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่าน้ัน  อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

วันที่สาม เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว - โรงงาน

ช็อกโกแลต – ดิวตี้ฟร–ี เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็น

เมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ

ตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบ

เป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุ

ได้รับอิทธิพลมาจากการท าการค้าระหว่างประเทศ

ญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชม

ความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงาม

น่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 

เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่ง

เป็นถนนส าหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์



  

 
 
 

ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก

นั่นเอง จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุ

เกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ 

สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยัง

สามารถเลือกคิดแบบท ากล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมา

เป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย  น าท่านชม

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าให้เครื่องแก้วที่ออกมา

มีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน 

เที่ยง บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิ

ชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น 

ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้

เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก(ShIroi Koibito) ซึ่ง

เป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดิน

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วย

สวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากนี้ท่านจะได้

เลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยังจะได้ชมประวัติความเป็นมาของ

โรงงาน  จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่

ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจากนั้น  จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและ

หิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าต้ังเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าต้ังขวางในแนว

ตะวันออก-ตะวันตกอยูร่ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin   

ค่้า บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างปู 3 ชนิด และอาหาร

ทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูสุไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิ

สดๆ และซูชิหน้าต่างๆ 

 

 

 

 

 

พักที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน  



  

 
 
 

 

วันที่ส่ี ท้าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด–มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปป้ิงซูซูกิโนะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านชมด้านนอกของ ท้าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 

2416 เป็นอาคารสไตล์นี โอบาร็อคอเมริกาที่ ใช้อิฐ

มากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ท ามาจากหมู่บ้านซิโรอิชิ

และโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปี

แต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่

หลังจากถูกไฟไหม้ เมื่อปี  พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทาง

วัฒนธรรมส าคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไก

โด ศาลเจ้าประจ าเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที่สร้างต้ังแต่ปี 1871 ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้า

นี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่า

เป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบน

เกาะมาต้ังแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพ่ือ

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ   

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่ง

รวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิ

เช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าส าหรับทุกคนต้ังแต่สินค้า

แฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์

อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพ้ืนที่ที่มี

สินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย *อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย*  

จากนั้นน าท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านซูซิกิโนะ (Susukino) ซึ่งเป็นย่านกินด่ืม เที่ยวกลางคืนที่



  

 
 
 

ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือในประเทศญี่ปุ่น และถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมือง

ซัปโปโรอีกด้วย โดยอยู่ถัดลงมาทางใต้จากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆสถานี

รถไฟใต้ดิน Susukino ในเวลาค่ าคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านนี้จะเปิดไฟ

ประชันกัน สีสันละลานตาดึงดูดลูกค้ากันเต็มที่ รอบๆบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถาน

บันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 

4,000 ร้าน!! ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึ้นลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงาน

ออกมาเรียกลูกค้าเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด 

 เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม APA HOTEL&RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้

ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ต้ังอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ 

ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG 

CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน, ร้าน

UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอาง

อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวต้ังอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับ

ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน

กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ต้ังอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ

จากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็น

ศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่าน

ซูซูกิโน ่(ไม่รวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สร้างขึ้น

เมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” 

เพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือน

ไปเดินซื้อที่  ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและ

ต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้า มาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่น

และไข่ปลาแซลมอน 



  

 
 
 

- ย่านซูซูกิโนะ ต้ังอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง

มาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็นย่านที่คึกคักและมี

ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ าคืนที่มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสัน

ต่างๆ บนตึกที่ต้ังอยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร 

สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 

มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่

แห่งนี 

- ท้าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อ

คอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ท ามาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึก

นี้ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซม

ใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่

หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมส าคัญของชาติ

เมื่อปีพ.ศ. 2512 น าท่านชม  

- หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัป

โปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างต้ังแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไก

โด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาต้ังแต่ พ.ศ.2424 จนถึง

ปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึง

ได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  น าท่าน

เดินทางสู่  

- สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออก  ไปตะวันตกโดยมีความยาว 

1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่าง 

ๆ ที่สวนแห่งนี้  

- ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มี

ความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าต้ังเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าต้ังขวางในแนว

ตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin  

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อาหารกลางวันและอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม APA HOTEL&RESORT ระดับเดียวกัน 

 

 

 

 



  

 
 
 

วันที่หก สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

09.55 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ 

XJ621 

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 

 

****************************************** 

อัตราค่าบริการ 
 

 

ก้าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทัวร์ 

ไม่รวมตั๋ว 

เครื่องบิน 

12 – 17 เมษายน 2561 51,999 10,000 41,999 

13 – 18 เมษายน 2561 51,999 10,000 41,999 

19 – 24 เมษายน 2561 38.999 8,000 30,999 

21 – 26 เมษายน 2561 36,999 8,000 28,999 

 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาช้าระมัดจ้า หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ้าทั้งหมด เนื่องจาก

ทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้้ามันที่ยัง

มิได้ช้าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช้าระ 25 วันก่อนการเดินทาง 

 



  

 
 
 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุ เทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า 

ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ

ธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้า

ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ้านักใน

ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

4. ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 



  

 
 
 

 

 

 

เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ เพื่อส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้า

ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระ

แล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 

45 วัน 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน า

เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 



  

 
 
 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่

ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพ่ิมขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา



  

 
 
 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

 

ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก 

ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ 

จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 


