
  

 
 
 

 

 
 

 
 

 



  

 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ 

เคาน์เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านข้ันตอนการเช็คอิน 

 สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง 
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ 

(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
23.55 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินที่ XJ 620  

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  - หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้้าสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า  

08.40 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านข้ันตอนการตรวจคน

เข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้วจากนั้นน าท่านเดินทางสู่สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับความ

นิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังใน

กรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์

แห่งนี้ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตาม

ธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ จึงท าให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละ

ประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตัง

แสนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางต่อไปยัง RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้านราเม็ง”หมู่บ้านชื่อดังของ

เกาะฮอกไกโด นับย้อนหลังไปต้ังแต่สมัยต้นโชวะ ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ถือก าเนิดรา

เมนขึ้น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของประเทศจีนเข้าด้วยกัน 

และต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เสร็จสิ้นลง

ราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ได้ถือก าเนิดขึ้น

จากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน อาทิ

เช่น วิธีการคงความร้อนของน้ าซุปให้อยู่ได้นาน

ขึ้นโดยเคลือบผิวน้ าซุปด้วยน้ ามันหมู หรือจะเป็น

น้ าซุปซีอิ๊วที่เคี่ยวจากกระดูกหมูและน้ าสต๊อคซีฟู้ด 

ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ “นิโบะชิ” และเส้นบะหมี่ที่

มีส่วนผสมของน้ าน้อยกว่าปกติและด้วยความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิ

กาว่าแห่งนี้เป็นที่ช่ืนชอบของชาวญี่ปุ่น  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านราเม็งในพิพิธภัณฑ์ (คืนเงินค่าอาหารท่านละ 1,000 

เยน)  

 น าท่านชม บ่อน้้าสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน้ าสีฟ้าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการ

สร้างเขื่อนเพ่ือไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 

ไหลเข้าสู่เมือง โดยที่ก้นบ่อน้ าแห่งนี้จะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟท าให้มีสีฟ้าหรือเขียว

มรกตสดใส และมีกิ่งไม้ที่โผล่ออกมาจากพื้นผิวน้ า ท าให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้ง

สีของบ่อน้ าแห่งนี้จะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกด้วย  จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่าเพ่ือเข้าสู่ที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

ที่พัก  โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL / YUBARI HOTEL SHUPARO / FUJITA KANKO 

WASHINGTON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

หลังจากเข้าที่พักแล้ว น าท่านช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน  ให้ท่านได้ซื้อของ

ฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับ

ร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น  **อิสระอาหารค่้าตาม

อัธยาศยัเพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า** 

 

วันที่สาม ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุ

กิโคจิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองที่อยู่ในแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไท

เซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ท าให้เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็น

ดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม้ น าท่านสู่ 

โทมิตะ ฟาร์ม ฟาร์มของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับดอกไม้นานา

ชนิดตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อาทิ ดอกฮามานะสึในเดือนมิถุนายน, ดอกลา

เวนเดอร์และดอกป๊อปปี้ ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม, กลางเดือนสิงหาคมไปแล้วเป็นดอก

คอสมอส ซึ่งแต่ละเดือนจะมีชนิดดอกไม้ต่างกันไป***ช่วงเวลาดอกลาเวนเดอร์บานเต็มที่ 

(ประมาณปลายเดือน กรกฎาคม-เดือน สิงหาคม)  อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของทุ่ง

ดอกไม้ที่ไกลสุดลูกหูลูกตา จนขนานนามกันว่าเนินเขาสายรุ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนชิกิไซโนะโอกะ ซึ่งเป็นเนินสวนดอกไม้ 4 ฤดู ที่มีโรลคุงและ 

โรลจัง หุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ชม

ดอกไม้นานาพันธุ์ชนิด รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี ที่ได้รับค านิยมและค า

ชมว่าจัดสวนไล่สีได้สวยงามที่สุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลากหลายไว้บริการแด่ทุกท่าน เช่น 

ขับรถ ATV รถไฟชมฟาร์ม หรือฟาร์มเลี้ยง Alpaca เป็นต้น *หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่า

กิจกรรมในสวนดอกไม้*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ ซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสไม่ว่าจะเป็นดอก

ซัลเวีย ดอกพิทูเนีย หรือดอกแมร์รี่โกลด์ จนผู้คนพากันเรียกทุ่งแห่งนี้ว่า “งานผ้าลายดอกไม้” 

อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศของสวนตามอัธยาศัย หรือหากต้องการความความ

สะดวกสบาย ก็สามารถเสียค่าบริการเพ่ิมเพื่อใช้บริการรถชมวิวได้ 

เที่ยง  บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมโรงงานชีส ณ ฟูราโน่ ซึ่งเป็นที่ต้ังของโรงงานผลิตชีสคุณภาพชั้นยอด

ของเกาะฮอกไกโด เยี่ยมชมกระบวนการผลิตชีสคุณภาพท้องถิ่นคาเมมเบิร์ท(camaembert) 

ผ่านทางกระจก และสามารถลิ้มรสตัวอย่างชีสในร้านค้าของโรงงานได้ ชีสที่พิเศษคือชีสสีด า ที่

ท าจากหมึกของปลาหมึก และยังมีชีสอีกหลากหลายรสชาติให้ได้เลือกซื้อ เช่น ชีสไวน์แดง 

และชีสต้นต ารับเป็นต้น ในส่วนของโรงงานชีสจะแบ่งออกเป็น 2 ชั้นด้วยกัน คือ บริเวณชั้น 1 

เป็นส่วนของโรงงานผลิตชีส  ในส่วนของชั้น 2 จะเป็นส่วนของร้านค้าจ าหน่ายชีส ขนมปัง ไวน์



  

 
 
 

และไอศครีม Home Made แสนอร่อยนานาชนิด   อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นโซนจัดแสดงกระบวนการ
ผลิตชีส อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตชีสของที่นี่ เมื่อเดินชมเสร็จเรียบร้อยแล้วยังสามารถ

น าซื้อกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอา

เขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าต้ัง

เรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าต้ังขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway 

Odori และ Susukin   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก  โรงแรม TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI HOTEL  หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ส่ี โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี – 

ศาลเจ้าฮอกไกโด – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากใน

อดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการท าการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบ

ยุโรป  อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่า

ประทับใจ  คลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดข้ึนจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อ

เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็น

ถนนส าหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของ

เมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนั่นเอง  

 



  

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีใน

รูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิด

แบบท ากล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย  

น าท่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าให้เครื่อง

แก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน   จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องส าอางค์ 

อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง

ตามอัธยาศัยจากนั้น   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าประจ าเกาะฮ

อกไกโด ของศาสนาชินโต ที่สร้างต้ังแต่ปี 1871 ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร 

และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะ

ชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาต้ังแต่ยุคบุกเบิก 

ดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพ่ือเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 

   

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างปู 3 ชนิด และอาหาร

ทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูสุไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิ

สดๆ และซูชิหน้าต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก   โรงแรม TOYOKO INN SAPPORO / APA HOTEL & RESORT หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ห้า สุสานโมอาย – ท้าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไง – 

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม สุสานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของโลก ก่อสร้าง

ต้ังแต่ ค.ศ. 1982 ไอเดียคล้ายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต์ ออกแบบรูปร่างต้ังให้อยู่ใน

ภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสร้างจากการเรีย งล าดับของจิต

วิญญาณ องค์พระมีชื่อว่า Atama Daibutsu เปิดให้เข้าชมอย่างเป็น ทางการ เมื่อวันที่ 17 

ก.ค. 2559 ที่ผ่านมา สุสานมีพ้ืนที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของที่

บรรจุอัฐิและรองรับได้ 70,000 กลุ่ม ( ชาวญี่ปุ่นไม่มีการฝังศพ ใช้การเผา และจะซื้อที่ดินใว้

เก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว้) โมอายแห่งญี่ปุ่น เป็นชื่อที่ผู้คนเรียกขาน เป็นหนึ่งใน

สุสานท่ีใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด จากนั้น น าท่านชมด้านนอกของ ท้าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 

เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้าน

ก้อนเป็นอิฐที่ท ามาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 

ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 

แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้

เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมส าคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512 

 

 

 



  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่และเป็นอีกสัญลักษณ์ที่

ส าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหน่ึง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของ

มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยน

สร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลา

ต้ังแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถ

บอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่

กับเมืองซปัโปโรมานานจึงได้รับการข้ึน

ทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่

ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น จากนั้นท าท่าน

เดินทางสู่ สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมือง

ที่ทอดตัวยาวจากตะวันออก  ไปตะวันตกโดย

มีความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้

เวลามาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณี

ในเทศกาลต่าง ๆ ที่สวนแห่งนี้จากนั้นน า

ท่านสู่ ตลาดซัปโปโรโจไง ประกอบด้วย

ร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียง

รายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายส่งซัป



  

 
 
 

โปโร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านค้าต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ 

เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่น 

ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล อาหารท้องถิ่นท่ีขึ้นชื่อคือ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟ

พร้อมข้าว เรียกว่า donburi 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็นแหล่งผลิตเบียร์ครั้งแรกของ

ประเทศญี่ปุ่น เมืองซัปโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดในประเทศ 

ซึ่งมีการกลั่นเบียร์ต้ังแต่ ปี 1877 มาจนถึงปัจจุบัน และยังส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์

เบียร์ซัปโปโร(Sapporo Beer Museum) เปิดเมื่อปี 1987 ในสมัยเมจิเคยเป็นโรงกลั่น ภายใน

พิพิธภัณฑ์จะแนะน าประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ (แต่ไม่

ค่อยมีข้อมูลภาษาอังกฤษมากนัก) หลังนิทรรศการมีให้ชิมเบียร์ฟรี   ถัดจากพิพิธภัณฑ์เป็น

ที่ ต้ังของสวนเบียร์ซัปโปโร(Sapporo Beer Garden) ประกอบด้วยร้านอาหาร 2 ร้าน คือ 

Garden Grill และ Genghis Kan Hall มีบรรยากาศสบายๆกับการด่ืมเบียร์ และรับประทาน

บาร์บีคิวเนื้อแกะ ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นที่นิยม  จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต 

(MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่ว

โลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 

เพียบพร้อมด้วยสินค้าส าหรับทุกคนต้ังแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา 

และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี 

Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพ้ืนที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีก

ด้วย  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

พักที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

10.30 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์  

เที่ยวบินที่ XJ 621 

16.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 

 

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

 
อัตราค่าบริการ 

 
 

ก้าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง 

(ต่้ากว่า 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(ต่้ากว่า 12 ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทัวร์ 

ไม่รวม

ตั๋ว 

เครื่องบิน 

02 – 07 มิถุนายน 2561 30,999 30,999 30,999 8,000 22,999 

07 – 12 มิถุนายน 2561 33,999 33,999 33,999 8,000 25,999 

09 – 14 มิถุนายน 2561 32,999 32,999 32,999 8,000 24,999 

16 – 21 มิถุนายน 2561 32,999 32,999 32,999 8,000 24,999 

23 – 28 มิถุนายน 2561 32,999 32,999 32,999 8,000 24,999 

30 มิ.ย. – 05 ก.ค. 2561 33,999 33,999 33,999 8,000 25,999 

07 – 12 กรกฏาคม 2561 37,999 37,999 37,999 8,000 29,999 

12 – 17 กรกฏาคม 2561 39,999 39,999 39,999 8,000 31,999 

14 – 19 กรกฏาคม 2561 37,999 37,999 37,999 8,000 29,999 

19 – 24 กรกฏาคม 2561 39,999 39,999 39,999 8,000 31,999 

21 – 26 กรกฏาคม 2561 38,999 38,999 38,999 8,000 30,999 

26 – 31 กรกฏาคม 2561 39,999 39,999 39,999 8,000 31,999 

28 ก.ค. – 02 ส.ค. 2561 38,999 38,999 38,999 8,000 30,999 

02 – 07 สิงหาคม 2561 36,999 36,999 36,999 8,000 28,999 



  

 
 
 

04 – 09 สิงหาคม 2561 34,999 34,999 34,999 8,000 26,999 

16 – 21 สิงหาคม 2561 35,999 35,999 35,999 8,000 27,999 

18 – 23 สิงหาคม 2561 33,999 33,999 33,999 8,000 25,999 

23 – 28 สิงหาคม 2561 36,999 36,999 36,999 8,000 28,999 

25 – 30 สิงหาคม 2561 33,999 33,999 33,999 8,000 25,999 

30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2561 35,999 35,999 35,999 8,000 27,999 

01 – 06 กันยายน 2561 33,999 33,999 33,999 8,000 25,999 

06 – 11 กันยายน 2561 34,999 34,999 34,999 8,000 26,999 

08 – 13 กันยายน 2561 33,999 33,999 33,999 8,000 25,999 

 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 4,000 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 4,000 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 

30 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 เนือ้สัตว์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ 

จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 


