
  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

 

23.00 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ เคานเตอร 4 เพื่อ

เตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน  

  

วันที่สอง ฮอกไกโด - อาซาฮิคาวา - หมูบานราเม็ง - สวนสัตวอาซาฮิยามา - อิออน 

 

02.10 น. เดินทางสู สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ XJ 620 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง 

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 

(น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย) 

 

 
 

10.40 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของ

ประเทศญี่ปุนแลวจากนั้นนําทานเดินทางสู RAMEN VILLAGE หรือ หมูบานราเมน ”หมูบานชื่อดังของเกาะฮ

อกไกโด นับยอนหลังไปตั้งแตสมัยตนโชวะ ซึ่งชวงเวลานั้นเปนชวงเวลาที่ถือกําเนิดราเมนข้ึน ณ เมืองซัปโปโรโดย

การผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของประเทศจีนเขาดวยกัน และตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดเสร็จสิ้น

ลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาวา ก็ไดถือกําเนิดขึ้นจากความคิดสรางสรรคตางๆ เขาไวดวยกัน อาทิเชน วิธีการคง

ความรอนของน้ําซุปใหอยูไดนานขึ้นโดยเคลือบผิวน้ําซุปดวยน้ํามันหมู หรือจะเปนน้ําซุปซีอิ๊วที่เคี่ยวจาก

กระดูกหมูและน้ําสตอคซีฟูด ปลาซารดีนแหง หรือ “นิโบะชิ” และเสนบะหมี่ที่มีสวนผสมของน้ํานอยกวาปกติ

และดวยความโดงดังและมีเอกลักษณของราเมน เมืองอาซาฮิกาวาแหงนี้เปนที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุน  

 



  

 

 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หมูบานราเม็ง (ทานละ  1,000 เยน) 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองอาซาฮิกาวา นําทานชม สวนสัตวอาซาฮิยามา ซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุน ซึ่งใน

แตละปจะมีผูเขาชมความนารักของสัตวตางๆ ที่ไมไดถูกกักขังในกรงแบบที่ทานเคยเห็นในสวนสัตวทั่ว ๆ ไปถึง

กวาปละ 3 ลานคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตวแหงนี้ไดมีแนวความคิดที่วา สัตวตางๆ ควรที่จะอาศัยอยูใน

สภาพแวดลอมที่ดีและเปนไปตามธรรมชาติของสัตวนั้นๆ จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวิตความเปนอยูที่แทจริง

ของสัตวแตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุตางๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสน

รู   

  
 



  

 

 

 

 หมายเหตุ : เนื่องจาก สวนสัตวอาซาฮิยามา ปดใหบริการระหวางวันที่ 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 บริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ นําทานเขาชมพิพิธภัณฑหิมะ ซึ่ง พิพิธภัณฑนี้เปนรูปแบบในสไตล Byzantine ที่เมืองอะซะฮิกา

วา บนเกาะฮอกไกโด โดยพิพิธภัณฑนี้ถูกออกแบบโดยใชคอนเซ็ป “หิมะ” 

 

ที่พัก  โรงแรม ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเทา 

หลังจากเขาที่พักแลว นําทานชอปปงยังหางสรรพสินคา หางจัสโกอิออน  ใหทานไดซื้อของฝากมากมาย

หลากหลายชนิด อาทิเชน ขนมชนิดตางๆ ผลไมตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับราน 100 เยน ทีทุกอยางในราน

ราคาเพียง 100 เยนเทานั้น  **อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา** 

 

วันที่สาม ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ชอปปงทานุกิโคจิ   

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางเขาสู ลานกิจกรรมหิมะ ใหทานไดเพลิดเพลินกับ กิจกรรมหิมะใหเลน เชน สโนวโมบิล และสโน

สเลด หรือจะเลือกเลนผาดโผนในสไตลทานเอง (ไมรวมคาอุปกรณ และคาเครื่องเลน ประมาณ 5,000-

15,000 เยน) ** ทั้งนี้การเลนกิจกรรมหิมะตางๆนั้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ 

ณ เวลานั้น* 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซึ่งถือเปนเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแตงของ

บานเรือนนั้น สวนใหญไดถูกออกแบบเปนสไตลตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทํา



  

 

 

 

การคาระหวางประเทศญี่ปุนและประเทศในแถบยุโรป อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอ

ตารุอันสวยงามนาประทับใจ คลองโอตารุเปนคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สรางเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1923 เพื่อ

เปนเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสูโกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่งหนึ่งเปนถนนสําหรับ

นักทองเที่ยวแทนโกดังตางๆ ซึ่งเปนอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเปนสัญลักษณของเมือง และไดปรับปรุงเปน

รานอาหาร รานขายของที่ระลึกนั่นเอง  

 
จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถ

ชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึง

ปจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของตัวเองขึ้นมา

เปนที่ระลึกหรือเปนของฝากใหคนรักไดอีกดวย 

 นอกจากนี้ดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” สไตลอังกฤษ ที่

เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั้น ซึ่งเปนของที่ระลึกที่เมือง Vancouver มอบใหแกเมือง 

Otaru นาฬิกานี้จะพนไอน้ําประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ํา

อีกเรือนหนึ่งที่ประเทศแคนนาดา ถามาฮอกไกโดแลวไมมาชม ตองไปชมที่แคนนาดากันนะจะ 

อิสระใหทานไดเลือกซื้อ เลือกชมสินคามากมาย กับถนนซาไกมาชิ  โดยดานขวามือก็ตองสะดุด

ตา สะดุดใจ ไปกับความนารักของเจาแมวนอยคิตตี้ ที่ทาทายรอใหทุกๆทานเขาไปเยี่ยมชม ผาน

มาแลวจะผานเลยไปไดอยางไรกัน แวะชมกันสักหนอยสิคะ เมื่อเขาไปในรานทุกทานสามารถเลือกแกว

เปนลวดลายตามใจชอบแตละทานไดเลยนะจะ ซึ่งขางหลังแกวจะมีการสกรีนคําวา otaru ติดไวดวยนะ

คะ ซึ่งแกวก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเลือก ราคาก็จะแตกตางกันออกไป เมื่อซื้อแกวพรอม

เครื่องดื่มเรียบรอยแลวสามารถเติมเครื่องดื่มฟรีไดอีกรอบดวยนะคะ เลือกเครื่องดื่มเรียบรอยแลว เชิญ

เลือกที่นั่งตามอัธยาศัยที่บริเวณชั้นสองไดเลยจา หรือถาใครไมอยากนั่งบริเวณชั้นหนึ่งจะเปนโซนขาย



  

 

 

 

ของที่ระลึก หรือจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูกาชาปองเสี่ยงทายหาของฝากไปฝากคนที่คุณรักก็

ตามแตสะดวกเลยคะ 

  

 
  

 ออกจากรานคาเฟคิตตี้ไมทันไร ก็จะเจอรานถัดมาที่เรียกกันวา มาฮอกไกโด ทั้งทีตองไม

พลาด LETAO กันนะจะ เปนคาเฟใหนั่งทานและสามารถสั่งกลับได  ซึ่งบางวันอาจจะ

ตองรอคิวกันสักนิดนึง  สิ่งตองหามก็คือ หามพลาดที่จะลิ้มรส และหามพลาดที่จะหิ้ว

กลับมาเปนของฝากบุคคลอันเปนที่รักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรคาแกการทานคือชีส

เคกนั่นเอง สัมผัสลิ้นที่นุมละมุน กลิ่นหอมหวาน ใหรสชาติหวานพอดี ลิ้มรสพรอมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุด

แสนโรแมนติก ไมมีอะไรจะฟนไปยิ่งกวานี้แลวววว  

 

 มากันที่รานแนะนํารานสุดทายกันคะ รานนี้ก็คือ คาเฟสนูปป เอาใจคนรักสนูปป ซึ่งจุดเดนของรานนี้ก็คือ

ไอศกรีมนั่นเองคะ ซึ่งมีหลากหลายรสชาติใหเลือกชิม เปนซอฟทครีมเนื้อนุมละมุน ภายในรานแบงเปนสองชั้น 

ซึ่งชั้นที่สองจะเปนโซนรานอาหาร การตกแตงรานก็ไมพลาดที่จะตกแตงไปดวยสนูปปทั้งรานแนนอนคะ 

นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดื่มแลว ทางรานยังจําหนายของที่ระลึกเกี่ยวกับสนูปปเพื่อเอาใจคนรักสนูปป

กันดวยคะ มีใหทานไดเลือกซื้ออยางมากมาย 

 



  

 

 

 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ทานุกิโคจิ เปนแหลงชอปปงอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ 

มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคาตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยูระหวาง

สถานี Subway Odori และ Susukino ซึ่งรานคาภายในทานุกิโคจินั้นมีหลากหลายรานที่นาสนใจไมวาจะเปน

Coach, Zara, Comme หรือกระเปา Bao Bao จากแบรนด Issey Miyake ที่สาวๆตางตามลาหามาครอบครอง

ก็สามารถหาซื้อไดที่ยานนี้  หรือจะเปนรานขายขนมรานดังชื่อวาราน “Shirakaba” มีขนมหลากหลายชนิดที่มี

ชื่อเสียงของฮอกไกโด โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ทํามาจากนม อาทิเชน เคกโรล ลูกอมรสนมกลิ่นตางๆ รสชาติหอม

หวานเหมาะแกการซื้อไปฝากเด็กๆเปนอยางมาก 

 
 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ที่พัก  โรงแรม RED PLANET SAPPORO /SMILE PREMIUM SAPPORO HOTEL ระดับเดียวกัน 

 

วันที่สี่ โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเชาชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง  - เต็มอิ่มกับ

บุฟเฟตขาปู 3 ชนิด 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู โนโบริเบทสึ”เมืองที่เปนเมืองตากอากาศชื่อดังแหงหนึ่งของญี่ปุน มีชื่อเสียงดานออน

เซ็น เปนเมืองที่เหมาะสําหรับไปพักคางคืนและเขาออนเซ็นเปนอยางยิ่ง นําทานชม จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก 

ภายในบริเวณนี้ประกอบไปดวยบอน้ําพุรอนและบอโคลนเดือดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  จากการระเบิดของภูเขาไฟ

เมื่อหนึ่งพันปกอน ทําใหมีลักษณะคลายกระทะทองแดง  ซึ่งจะมีควันพวยพุงอยูตลอดเวลา  จากใตพิภพ ทําให



  

 

 

 

ผูคนขนานนามที่แหงนี้วา หุบเขานรก และที่นี่ยังเปนตนกําเนิดบอออนเซนที่มีประโยชนตอสุขภาพและผิวพรรณ

แหงเมืองโนโบริเบทสึ ที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโดอีกดวย 

 

 
 

จากนั้นนําทุกทาน นั่งกระเชาไฟฟาสูภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เปนภูเขาไฟที่ทําใหเกิดทะเลสาบโทยะขึ้นมา 

จากหลักฐานพบวา ภูเขาไฟลูกนี้มีการปะทุขึ้นมาทุกๆ 20-50 ป ดังนั้นจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของ

พื้นที่แถบนี้อยางตอเนื่อง ลาสุดมีการปะทุไปเมื่อป พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลองภูเขาไฟที่ยังคุกรุนมี

ควันสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ภูเขาไฟอุสุแหงนี้ มีความสูง 737 เมตร เมื่อขึ้นกระเชา

ขึ้นสูยอดแลวจะมองเห็นทิวทัศนของภูเขาอุสุ โอะกะริยะมะ โคะอุสุ และกินนุมะ คะโคะ ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการ

ปะทุของภูเขา  

 

 



  

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

จากนั้นนําทานสู สวนหมีโชวะชินซัง ตั้งอยุใกลกับสถานีกระเชาภูเขาไฟ

อุสุ ซึ่งที่นี่เปนแหลงเพาะพันธุหมีสีน้ําตาล ใหทานอิสระเดินเที่ยวชมใน

สวนหมีเพื่อชมความนารักฉลาดแสนรูของหมีสีน้ําตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล

สูญพันธุและหาดูไดยาก ในญี่ปุนนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทานั้น 

ชาวไอนุเชื่อกันวาหมีสีน้ําตาลนี่ถือเปนสัตวเทพเจาของพวกเขาอีกดวย 

สวนทานไหนที่ตองการชมแบบใกลชิดสามารถชมผานกระจกใสได หากยังไมจุใจสามารถเดินมายังโซนหองสัง

เหตุการณพิเศษไดอีกดวย ซึ่งเรียกวา “กรงมนุษย” ทานจะไดเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา ไดยินเสียงและได

กลิ่นของหมีผาสนรุระบายอากาศเล็กๆ ประหนึ่งวาไดอยูใกลกับหมีระยะประชิด ที่สวนหมีนี้มีความพิเศษตรงที่

ทานสามารถปอนอาหารหมีทั้งหลายเหลานี้ดวยขนมปง และแอปเปล ซึ่งมีจุดจําหนายบริการไวบริเวณทางเขา

และดานใน 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟตปงยางปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเชน 

ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล หอยนางรม กุงทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหนาตางๆ 

ที่พัก   โรงแรม RED PLANET SAPPORO /SMILE PREMIUM SAPPORO HOTEL ระดับเดียวกัน 

 

 

 

วันที่หา ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา  ซัป

โปโรโจไง - ดิวตี้ฟร ี- มิตซุย เอาทเล็ต   

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานชม  ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เริ่มกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเม

ริกาที่ใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปนอิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกนี้ผานการใชงาน มา

ยาวนานกวา 80 ปแตความงดงามที่เห็นนั้นไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อป พ.ศ. 2454 แต

ดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรม

สําคัญของชาติเมื่อปพ.ศ. 2512  

 



  

 

 

 

 
 

นําทานผานชม หอนาฬิกาซัปโปโร เปนหอนาฬิกาที่เกาแกและเปนอีกสัญลักษณที่สําคัญของเมืองซัปโปโรอีก

แหงหนึ่ง สรางตั้งแตป พ.ศ. 2421 เดิมทีเปนโรงฝกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปลี่ยนสรางเปน

หอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึงปจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความ

เกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึ้นทะเบียน ใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของ

ญี่ปุน 

 

 
 



  

 

 

 

จากนั้นนําทานชม อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของโลก กอสรางตั้งแต ค.ศ. 

1982 ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต ออกแบบรูปรางตั้งใหอยูในภูเขาของดอกลาเวนเดอร 

พระพุทธรูปเปนแนวคิดโครงสรางจากการเรียงลําดับของจิตวิญญาณ องคพระมีชื่อวา Atama Daibutsu เปดให

เขาชมอยางเปน ทางการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2559 ที่ผานมา  

 

 

อุทยานโมอาย มีพื้นท่ีประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุมของที่บรรจุอัฐิและรองรับได 70,000 กลุม 

(ชาวญี่ปุนไมมีการฝงศพ ใชการเผา และจะซื้อที่ดินใวเก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว) โมอายแหงญี่ปุน เปน

ชื่อที่ผูคนเรียกขาน เปนหนึ่งในสุสานที่ใหญที่สุดในฮอกไกโด 



  

 

 

 

 

จากนั้นนําทานสู ตลาดซัปโปโรโจไง ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบลอ็กขึ้น

ไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เปนหนึ่งในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปนสวน

ใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด 

แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล อาหารทองถิ่นที่ข้ึนชื่อคือ อาหารทะเลสดๆเสิรฟพรอมขาว เรียกวา donburi 

 

เที่ยง  เพื่อไมเปนการเสียเวลาอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง ใหทานไดเลือกทาน

อาหารไดตามใจชอบในแบบของทานไมวาจะเปนปูทาราบะ ปูซูไซ หรือจะเลือกทานเปนซูชิ ซาซิมิ ขาวหนา

ปลาดิบ รับรองวาสด สะอาด ถูกใจทุกทานที่ชอบทานอาหารญี่ปุนแนนอน 

 



  

 

 

 

จากนั้นนําทานชอปปงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี DUTY 

FREE อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย  จากนั้นนําทาน ชอปปงที่มิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย

รวมแฟชั่นทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนดดังถึง 128 แบรนด 

อาทิเชน Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิง

ชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคาทั่วไป นอกจากนี้ภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ที่จุได 650 

ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเปนพื้นที่ท่ีมีสินคาทองถิ่นและสินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย  

 

ค่ํา เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักท่ี  โรงแรม RED PLANET SAPPORO /SMILE PREMIUM SAPPORO HOTEL ระดับเดียวกัน 

 

วันที่หก  สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ  

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 

11.55 น. นําทุกทานเหิรฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ เที่ยวบินท่ี XJ 621  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 

 
 

อัตราคาบริการ 
 

 

กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญ 

หองละ 2-3 ทาน 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคาทัวร 

ไมรวมตั๋วเครื่องบิน 

26 พ.ย. - 01 ธันวาคม  2562 30,999 8,000 20,999 

27 พ.ย. - 02 ธันวาคม  2562 30,999 8,000 20,999 

28 พ.ย. - 03 ธันวาคม  2562 30,999 8,000 20,999 



  

 

 

 

29 พ.ย. - 04 ธันวาคม  2562 30,999 8,000 20,999 

03 - 08 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

04 - 09 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

05 - 10 ธันวาคม 2562 33,999 8,000 23,999 

06 - 11 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

07 – 12 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

08 – 13 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

11 - 16 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

12 - 17 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

13 - 18 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

14 - 19 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

15 – 20 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

16 – 21 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

17 - 22 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

18 - 23 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

19 - 24 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

20 - 25 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

21 - 26 ธันวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 

22 - 27 ธันวาคม 2562 32,999 8,000 22,999 

23 - 28 ธันวาคม 2562 34,999 8,000 24,999 

24 - 29 ธันวาคม 2562 34,999 8,000 24,999 

25 - 30 ธันวาคม 2562 36,999 8,000 26,999 

26 - 31 ธันวาคม 2562 36,999 8,000 26,999 

27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2563 39,999 8,000 29,999 

28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2563 39,999 8,000 29,999 

29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563 39,999 8,000 29,999 

30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2563 37,999 8,000 27,999 

** บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 



  

 

 

 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ

ทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจอง

ทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง  

 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจาก

ทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่

เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะ

ดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมี

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้ 

 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให 

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตร

เครดิต) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเทีย่วตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  



  

 

 

 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานัก

ระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวี

ซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คา

ซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใช

บริการ) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท/ทริป/ตอทาน 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ 

ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิก

การจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง

แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน 

โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด

บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วัน

เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 



  

 

 

 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วัน

กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง

บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยว

สวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 



  

 

 

 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว

เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก

ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก 

ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบ

ใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่

โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไส

กรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

 
 

 

 


