
  

 
 
 

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยอืนดินแดนอาทติยอ์ทุยั สมัผสัความงามของเกาะเหนือสดุฮอกไกโด 

ชมอาณาจกัรแหง่กลอ่งดนตรนีบัหมื่นช้ิน 

ดื่มด า่กบัความงามของเมืองโอตารุ ชมหมูบา้นราเมน ลิ้มลองราเมนข้ึนช่ือ 

สมัผสัความน่ารกัและแสนรูข้องหมีสนี ้ าตาลนบัรอ้ยตวั 

ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่มีช่ือเสยีงสดุของเมือง 

ชอ้ปป้ิงจุใจที่ MITSUI OUTLET  AEON PLAZA 

พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 

เดินทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 

ดว้ยเครื่องล าใหญ่ AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นัง่ 



  

 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) – สนำมบินชิโตเซะ (เกำะฮอกไกโด)             (-/-/-) 

22.00 น. พร้อมกนัทีส่นำมบินนำนำชำติดอนเมือง ช้ัน 3 อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำน์เตอร์สำยกำรบิน  
AIR ASIA X (XJ)  เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

โดยสำยกำรบนิ THAI AIR ASIA X  ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ ำนวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น ำ้หนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่ำน หำกต้องกำรซ้ือน ำ้หนักเพิม่ ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย) 

23.55 น      ออกเดินทำงสู่สนำมบินชิโตเช่ เกำะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่น เทีย่วบินที ่XJ 620   
(บริกำรอำหำรร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

 
วนัทีส่อง สนำมบินชิโตเซะ (เกำะฮอกไกโด) – หมู่บ้ำนรำเมน – อำซำฮิยำม่ำ - สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ   (บนเคร่ือง/L/-) 

08.40น.   เดินทางถึงสนำมบินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของ
ประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าทุกท่านเดินทางต่อไปยงั RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้ำนรำเมน” หมู่บา้นช่ือดงั
ของเกาะฮอกไกโด นบัยอ้นหลงัไปตั้งแต่สมยัตน้โชวะ ซ่ึงช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาท่ีถือก าเนิดราเมน ข้ึน ณ 

เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหม่ีหลากหลายชนิดของ
ประเทศจีนเขา้ดว้ยกนั ราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ไดถื้อก าเนิดข้ึน   
หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดเ้สร็จส้ินลง  ราเมนท่ีเกิดข้ึนมาน้ีจึงเป็น
ราเมนท่ีเป็นการผสมผสานความคิดสร้างสรรคต่์างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั 
อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของน ้ าซุปให้อยูไ่ดน้านข้ึนโดยเคลือบ
ผวิน ้ าซุปดว้ยน ้ ามนัหมู หรือจะเป็นน ้ าซุปซีอ๊ิวท่ีเค่ียวจากกระดูกหมู

และน ้ าสต๊อคซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ “นิโบะชิ” และเส้นบะหม่ีท่ีมีส่วนผสมของน ้ าน้อยกว่าปกติและ
ดว้ยความโด่งดงัและมีเอกลกัษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาวา่แห่งน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวญ่ีปุ่น  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หมู่บ้ำนรำเมน (ท่ำนละ1,000เยน) 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมืองอำซำฮิกำว่ำ น าท่านชม สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ ซ่ึงไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในญ่ีปุ่น ซ่ึง

ในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความน่ารักของสัตวต่์างๆ ถึงปีละ 3 ลา้นคนจากทัว่โลก  โดยสวนสัตวแ์ห่งน้ีไดมี้
แนวความคิดท่ีว่า สัตวต่์างๆ ควรท่ีจะอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตวน์ั้นๆ 
จึงท าใหทุ้กท่านไดส้ัมผสัถึงชีวิตความเป็นอยูท่ี่แทจ้ริงของสัตวแ์ต่ละประเภท ท่ีไม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบท่ี
ท่านเคยเห็นในสวนสัตวท์ัว่ๆ ไป อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก  ครอบครัวลิงอุลงัอุตงั แสนรู้ รวมถึง นก
เพนกวินสายพนัธ์ุต่างๆ ท่ีออกมาเริงร่า อาบแดดในช่วงเวลา สายๆ บ่ายๆ ของทุกๆวนั ใหน้กัท่องเท่ียวไดช่ื้น



  

 
 
 

ชมความน่ารัก อย่างเต็มอ่ิม  จากนั้นน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิง ณ ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ อิออน จัสโก้  ให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และหากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชา
เขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย  

**เพ่ือไม่เป็นกำรเสียเวลำช้อปป้ิงอสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศัย** 
ที่พกั   โรงแรม ASAHIKAWA TOYO หรือระดับเดียวกนั 

วนัทีส่ำม อำซำฮิคำว่ำ -  เมืองโอตำรุ - คลองโอตำรุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่ำแก้วคติำอชิิ -  ร้ำนกำแฟ ฮัลโหล 
คติตี ้- โรงงำนช็อกโกแลต – ช้อปป้ิงทำนุกโิคจิ                                                               (B-/-) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยูบ่นท่ี
ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียง คลองโอตำรุ หรือ โอตำรุอุนงะ มีความ
ยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหาร

เรียงรายอยู่   บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ถือเป็นไฮไลท์!!! คลอง
แห่งน้ีสร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างข้ึนจากการ ถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับ
เป็นเส้นทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท่ี้โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใช้
และมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีก
คร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มีการสร้างถนนเรียบคลองดว้ยอิฐ
แดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรเพื่อความสะดวกสวยงาม  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  



  

 
 
 

หลงัอาหารน าท่านเดินชมพพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หน่ึงในร้านคา้
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของพิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่น โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหน่ึงใน

สถานท่ีส าคัญทางประวติัศาสตร์ของเมือง และเป็นจุดถ่ายภาพ
ความประทบัใจท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงท่ีไม่ควรพลาด ชม โรงเป่ำ
แก้วคิตำอิชิ ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการเป่า
แกว้มายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใช้
เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบนัน้ีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใช้เป็น

ของใช้หรือของท่ีระลึกแทน ซ่ึงโรงเป่าแกว้คิตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองโดย
ก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ท่ีมีอยูม่ากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของโรงงานแห่ง
น้ีก็คือ โคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากน้ียงัมีการสอนและสาธิตวิธีการเป่าแก้วให้กับ
นักท่องเท่ียวอีกดว้ย  จากนั้นลุยกนัต่อท่ี ร้ำนกำแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตวั
การ์ตูนแมวช่ือดงั ฮาโลคิตต้ี ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรง
งำนช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ(Shiroi Koibito Park) เป็นโรงงานของบริษทั Ishiya บริษทัช็อกโกแลตของ
ทอ้งถ่ิน ผลิตภณัฑท่ี์ข้ึนช่ือของบริษทั คือ คุก้ก้ี Shiroi Koibio ของฝากท่ีนิยมของฮอกไกโด (คุก้ก้ีเนยสอดไส้
ช็อกโกแลตขาว) ภายในโรงงานประกอบดว้ย ร้านคา้ ช็อกโกแลตพร้อมจ าหน่ายช็อกโกแลตหลากหลาย
รูปแบบ  จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง ถนนทำนุกโิคจิ เป็นยา่นการคา้เก่าแก่ของเมืองซปัโปโร โดยมีพื้นท่ีทั้งหมด 7 
บลอ็ก ภายในนอกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ อยา่งร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์
แลว้ ยงัมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุก๊ตา
มากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมีการตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่อีก
ดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำง ปู 3 ชนิด ปูซูไว ปูขน ปูทำรำบะ และอำหำร
ทะเลนำนำชนิด อำทเิช่น หอยเชลล์ หอยนำงรม กุ้งทะเล ซำชิมิสดๆ และซูชิหน้ำต่ำงๆ 

 
ที่พกั APA SAPPORO หรือเทยีบเท่ำ 



  

 
 
 

วนัทีส่ี่ ซับโปโร – ศำลเจ้ำฮอกไกโด -  ท ำเนียบรัฐบำลเก่ำฮอกไกโด - หอนำฬิกำซัปโปโร - สวนโอโดริ - ร้ำนสินค้ำ
แบรนด์เนมมือสอง - มิตซุย เอ้ำท์เลต็   (B-/-) 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำฮอกไกโด เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นบัเป็นอาคาร
ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่ก่ีอาคารของญ่ีปุ่นในสมยันั้นภายในตกแต่งอยา่งหรูหราดา้นหนา้มีสัญลกัษณ์ดาว
ห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก อาคารแห่งน้ีเคยเป็นท่ีท าการรัฐบาลทอ้งถ่ินสมยับุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบนั
เปิดให้ประชาชนเขา้ชมห้องท างานต่างๆ และหอสมุดเก็บบนัทึกทางราชการ ผ่ำนชมหอนำฬิกำโบรำณ ตวั
อาคารและหอนาฬิกาสร้างข้ึนจากไม ้ออกแบบและบริจาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปีหลงัจากท่ีมี
การสร้างเมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูกติดตั้ งในปี  1881 จากบริษัท  E. Howard & Co. เมือง Boston

 
น าท่านชม สวนสำธำรณะโอโดริ (大通公園 โอโดริ โคเอง็ ) เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองของนคร
ซัปโปะโระ เมืองเอกของจงัหวดัฮกไกโด ค าว่า "โอโดริ" ในภาษาญ่ีปุ่นมีความหมายว่า "ทางเดินท่ีกวา้ง" 
สวนสาธารณะโอโดริ มีความยาวถึง 1.5 กิโลเมตร ผ่านอาคารกว่า 12 ช่วงตึก มีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 78,901 
ตารางเมตร ในอดีตเม่ือคร้ังเร่ิมวางผงัเมือง มนัถูกวางแผนไวใ้ห้เป็นทางเดินสายใหญ่ใจกลางเมือง ก่อนท่ีจะ
กลายเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมา ในแต่ละปีจะมีงานมากมายมาจดัท่ีสวนสาธารณะแห่งน้ี อาทิ เทศกาล
ดอกไลลกัซัปโปะโระ, เทศกาลหิมะซัปโปะโระ ปลายสุดของสวนสาธารณะแห่งน้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของ ซัป
โปะโระทีวีทาวเวอร์ และใกลเ้คียงยงัมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑจ์ดหมายเหตุนครซปัโปะโระ ท่าน
สามารถข้ึนลิฟท์สู่ SAPPORO TV TOWER เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโร โดยมีสวนโอโดริเป็น
พระเอกของเมือง (ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟท์ มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 750 เยน)จากนั้นน าท่านชม ศำลเจ้ำฮอกไกโด
(Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพทุธนิกายชินโตประจ าเกาะฮอกไกโด สร้างข้ึนในปี 1871 ยคุเร่ิม
พฒันาเกาะ ไดอ้ญัเชิญเทพมาประทบัทั้งหมด 4 องค ์คอยปกปักษรั์กษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบ
สุข จากศาลเจา้มีพื้นท่ีเช่ือมต่อกบัสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผ้ลิเหมาะแก่การชมดอกซากรุะบาน (ในฤดูร้อน 
วนัท่ี 14-16 มิถุนายนของทุกปี จะจดัเทศกาล Sapporo Festival หรือ Sapporo Matsuri ซ่ึงจะแห่ขบวนไปตาม
ถนน ) (ในช่วงเดือนตุลำคมถึงเดือนพฤศจิกำยน บริเวณน่ีถือเป็นจุดชมใบไม้เปลีย่นสี ที่สวยที่สุดอกีจุดหน่ึง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


  

 
 
 

ของซัปโปโร)จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ร้ำนสินค้ำแบรนด์เนมมือสอง ภายในร้านจะมีจ าหน่ายสินคา้แบรนด์
เนมสภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา รองเทา้ มีแบรนด์ต่างๆ ทั้ง louis Vuitton, Gucci , Coach , Prada เป็นตน้ 
อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั น าท่านสู่ Duty-free   อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ทั้ง 
เส้ือผา้ น ้ าหอม ต่างๆ ตามอธัยาศยั   จากนั้นสู่  มิสชุยเอำเล้ตท์ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่แห่งแรก 
ของฮอกไกโด  มีสินคา้แบรนด์ ต่างๆ จ าหน่ายเส้ือผา้ผูห้ญิง ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมีร้านอาหารให้
เลือกมากมาย  
**อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนัและเย็นตำมอธัยำศัยเพ่ือให้ท่ำนสะดวกในกำรช้อปป้ิง 
ที่พกั APA SAPPORO หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ  สนำมบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง)   (B-/-) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
07.00 น. สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
10.00 น.    เหินฟ้ำสู่ เมืองไทย โดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ XJ 621 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง 15 นาที/มีบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
15.50 น. เดินทำงถึงเมืองไทย พร้อมกบัควำมประทับใจ 

*********************************** 
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น   

ทั้งนีจ้ะยดึถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคญั 

ในกรณยีกเลกิกำรเดินทำง ต้องยกเลกิ 45 วันก่อนกำรเดินทำงเท่ำน้ัน ไม่เช่นน้ันทำงบริษัทจะไม่คืนมัดจ ำไม่ว่ำด้วยกรณีใดๆ
ทั้งส้ิน เพรำะว่ำทำงบริษัทได้ท ำกำรจ่ำยค่ำตั๋วไปให้กบักำรสำยกำรบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่ำนข้อควำมให้ละเอยีดก่อนจอง

ทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง 

อตัรำค่ำบริกำร 
ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่ำน พกัเดีย่วเพิม่ 

รำคำทัวร์ไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

2 - 6 มถุินำยน 2561 33,900 บำท/ท่ำน 8,000บำท/ท่ำน 23,900 บำท/ท่ำน 
9 – 13 มถุินำยน 2561 33,900 บำท/ท่ำน 8,000บำท/ท่ำน 23,900 บำท/ท่ำน 

13 – 17  มถุินำยน 2561 33,900 บำท/ท่ำน 8,000บำท/ท่ำน 23,900 บำท/ท่ำน 
20 – 24  มถุินำยน 2561 36,900 บำท/ท่ำน 8,000บำท/ท่ำน 26,900 บำท/ท่ำน 



  

 
 
 

** รำคำเด็กอำยุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บำท** 
1. ค่ำบริกำรข้ำงต้น ยงัไม่รวมค่ำทปิคนขับรถ หัวหน้ำทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ินท่ำนละ 3,000 เยน /ทริป/ต่อท่ำน 
2. เด็กอำยุเกนิ 2 ขวบ เกบ็ทปิ เท่ำกบั ผู้ใหญ่ ตำมข้อ1.  

กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 30 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวนดังกล่ำว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปลีย่นแปลงรำคำ 
กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท หำกมีกำรยกเลิกภำยหลัง ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนมัดจ ำทั้งหมด เน่ืองจำก
ทำงบริษัทฯ ได้ช ำระค่ำตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสำยกำรบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่ำภำษีน ้ำมันที่ยังมิได้ช ำระ ค่ำทัวร์ส่วนที่
เหลือ กรุณำช ำระ 21 วนัก่อนกำรเดินทำง 
หมำยเหตุ  

1. ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สำมำรถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจำกเง่ือนไขของสำยกำรบิน 
2. ไม่มีรำคำเด็ก เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษแล้ว 

จำกมำตรกำรยกเว้นวซ่ีำเข้ำประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ ำนักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่ำจะ
ด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเทีย่ว เยีย่มญำติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจเข้ำเมือง เพ่ือยืนยนักำรมี
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่น* ดงัต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น ทำงทวัร์จัดเตรียมให้จ้ำ 
2. ส่ิงทียื่นยนัว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ที่อยู่ และหมำยเลขตดิต่อในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทำงทวัร์จัดเตรียมให้ 
4. ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญี่ปุ่น ทำงทวัร์จัดเตรียมให้จ้ำ 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ สายการบินท่ีระบุ   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  ค่ำทปิคนขับรถ หัวหน้ำทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น  
ท่ำนละ 3,000 เยน/ทริป/ต่อท่ำน 

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือ
เดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิ
บาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ 
(กรุณำสอบถำมจำกหัวหน้ำทวัร์ก่อนกำรใช้บริกำร) 

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วี
ซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน
ประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 



  

 
 
 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 
บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซ่ีา ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพ่ิม ตามประกาศเกบ็ค่าธรรมท่ีสถานฑูตญ่ีปุ่น
แจง้มาและค่าบริการยืน่สมคัร** 

 
เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด

นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขกำรยกเลกิกำรเดินทำง 
1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการเตม็จ านวน ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

***ในกรณทีีว่นัเดินทำงตรงกบัวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 50 วนั** 
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
3. หากท าการจองและช าระค่ามดัจ ามาในช่วงเวลานอ้ยกวา่ 45 วนั ก่อนเดินทาง และเกิดการยกเลิก บริษทัฯ จะไม่ท าการคืน

เงินท่ีช าระมาแลว้  
4. หากท าการจองและช าระยอดทั้งหมดในช่วงเวลานอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนการเดินทาง และเกิดการยกเลิก บริษทัจะยดึมดัจ า 

และคืนส่วนท่ีเหลือ  
5. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

6. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ 
และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี ทั้งน้ี ทางบริษทัจะ
หักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การ
ส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 



  

 
 
 

7. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

8. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

9. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ให้กบันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  



  

 
 
 

ข้อแนะน ำก่อนกำรเดินทำง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หน้าท่ีตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสัตว ์
ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 


