
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันแรก  กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง 

 
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวย

ความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ620 บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

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

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ 

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

 
วันที่สอง ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทําเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร  - สวนโอโดริ - 

บ่อน้ําสีฟ้า - โซอุนเคียว  

 
08.40 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจ

คนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ 
ฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น จากนั้นนําท่านชมด้านนอกของ 
ทําเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเม
ริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทํามาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านก  
ารใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่
หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่
ไม่ก่ีแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512  

 
 

 
 
 
 
 
 

 



จากนั้นนําท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่และเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สําคัญ
ของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย 
ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 
จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน
จึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  
 

 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านผ่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดย
มีความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อนหย่อนใจ สวนโอโดริเป็นที่รู้จักใน
ฐานะสวนสาธารณะแต่ที่จริงแล้วเป็นถนนโดยในปีค.ศ.1871 (ปีเมจิที่ 4) มีการสร้างแนวกัน
ไฟที่แยกใจกลางเมืองซัปโปโรออกเป็นฝั่งเหนือใต้ซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าถนนชิริเบชิและถูกเปลี่ยน
ชื่อใหม่เป็นโอโดริ สถานที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆ ในยามปกติ และยังเป็นที่จัด
งานเทศกาลขึ้นชื่อของฮอกไกโดอีกด้วย  สามารถที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินได้ตลอดทุก
ฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูร้อนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียร์การ์
เด้น ฤดูใบไม้ร่วงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว้ และในฤดู
หนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 

 
 

 
 นําท่านชม บ่อน้ําสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน้ําสีฟ้าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการ
สร้างเขื่อนเพ่ือไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 



ไหลเข้าสู่เมือง โดยที่ก้นบ่อน้ําแห่งนี้จะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทําให้มีสีฟ้าหรือเขียว
มรกตสดใส และมีกิ่งไม้ที่โผล่ออกมาจากพ้ืนผิวน้ํา ทําให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีก
ทั้งสีของบ่อน้ําแห่งนี้จะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกด้วย  จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่าเพ่ือเข้าสู่ที่พัก 
 

 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก   โรงแรม SOUNKYO GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและ
จะทําให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

วันที่สาม น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป - อิออน มอลล์ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านชมความงามของ น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของ
ธรรมชาติของน้ําตกที่จัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น  น้ําตกทั้ง
สองแห่งนี้มีต้นน้ําอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ําตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัว
กลายเป็นน้ําแข็ง  
 

 
 
 
 
 
 

 



นําท่านชมทุ่งพิงค์มอสหรือชิบะซากุระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) แห่งเมืองทาคิโนอูเอะ
ตั้งอยู่ในเขตอาชิบาริบนเกาะ ฮอกไกโด ที่นี่เริ่มปลูกพิงค์มอสส์มาตั้งแต่ปี 1957 โดยเป็นการ
ร่วมมือของชุมชนเพ่ือสร้างจุดขายในการท่องเที่ยวบนพ้ืนที่ 100,000 ตารางเมตรของทุ่ง 
แห่งนี้ นอกจากจะมีดอกพิงค์มอสที่บานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งเหมือนพรมสีชมพูขนาดใหญ่
ในช่วงเดือนพฤษภาคมไปถึงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปีแล้ว ที่นี่ก็ยังรายล้อมไปด้วยภูเขา 
และน้ําตก จึงทําให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพ้ที่
ใดในญี่ปุ่น  
 

 
  

หมายเหตุ : ในกรณีทุ่งดอกพิ้งค์มอสหมดช่วงฤดูแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์นําท่านชม สวน
สัตว์อาซาฮิยาม่า แทนทุ่งดอกพิ้งค์มอส ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละ
ปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวน
สัตว์ท่ัว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มีแนวความคิดที่ว่า 
สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ 
จึงทําให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมี
ขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู้ 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ชมความงามของ

ดอกทิวลิปมากสีสัน กว่า 120 เฉดสี ไม่ต่ํากว่า 1,200,000 ดอกในฤดูใบไม้ผลิ ของทุกปี ณ 
บริเวณจุดกึ่งกลางของแนวชายฝั่งทะเลโอฮอค ของฮอกไกโด เรียงรายพร้อมต้อนรับการมา
เยือนของนักท่องเที่ยวจากแดนไกล สวนทิวลิปแห่งนี้เกิดจากความพยายามของชาวเมืองคามิ
ยุเบซึ ที่จะนําดอกทิวลิปจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาปลูกเพ่ือเป็นสินค้าส่งออก พวกเขาได้
ขยายสวนทิวลิปออกไปทุกปี จนเป็นพื้นที่กว้างขวางและสามารถดึงดูดสายตาผู้ที่สัญจรไปมา
บนทางหลวงได้   



 

 
 

หมายเหตุ: ในกรณีทุ่งดอกทิวลิปไม่บานหรือหมดช่วงฤดูแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นํา
ท่านเดินทางสู่เมืองคามิคาวะ เพื่อชม พิพิธภัณฑ์น้ําแข็ง (ICE PAVILLION) แทนทุ่งดอก
ทิวลิป ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้นตุ๊กตาหิมะและ
การแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านี้เป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มีชื่อเสียง 
นอกจากนี้ภายในถ้ํายังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ําหินงอกหินย้อย ให้
ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
ความประทับใจ  
 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ เป็นห้างสรรพสินขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นมีทั้ง
ของฝาก เครื่องดื่ม ขนม อาหารสด ผลไม้สดๆจากสวน ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีขายจําเพาะ
เมืองเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสําอางค์ สินค้าแบรนด์เนม กระเป๋า เสื้อผ้า 
รองเท้าราคาถูก มีจําหน่ายอย่างมากมายและหลากหลายอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตาม
อัธยาศัย หากท่านใดหิวๆสามารถแวะไปโซนอาหารซึ่งมีทั้งร้านนั่ง คาเฟ่ และฟู้ดคอร์ทให้
ท่านได้เลือกรับประทานตามใจชอบ ** อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย** 

ที่พัก   โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สี ่  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ําโบราณ - ดิวตี้ฟรี - ช้
อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ
ตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอ



ตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทําการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป  อิสระ
ให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ  คลองโอ
ตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพ่ือเป็นเส้นทางขนถ่าย
สินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนสําหรับ
นักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้
ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนั่นเอง 
 

 
 

นําท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ่งใน
ร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม 
และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เมือง  

 
 



 นอกจากนี้ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” สไตล์
อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็นของที่ระลึกที่
เมือง Vancouver มอบให้แก่เมือง Otaru นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ํา
ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีก
เรือนหนึ่งที่ประเทศแคนนาดา ถ้ามาฮอกไกโดแล้วไม่มาชม ต้องไปชมที่
แคนนาดากันนะจ๊ะ 
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้ามากมาย กับถนนซาไกมาชิ  โดยด้านขวามือก็ต้อง
สะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความน่ารักของเจ้าแมวน้อยคิตตี้ ที่ท้าทายรอให้ทุกๆท่านเข้าไปเยี่ยม
ชม ผ่านมาแล้วจะผ่านเลยไปได้อย่างไรกัน แวะชมกันสักหน่อยสิค่ะ เมื่อเข้าไปในร้านทุกท่าน
สามารถเลือกแก้วเป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านได้เลยนะจ๊ะ ซึ่งข้างหลังแก้วจะมีการ
สกรีนคําว่า otaru ติดไว้ด้วยนะคะ ซึ่งแก้วก็จะมีมากมายหลากหลายแบบให้เลือก ราคาก็จะ
แตกต่างกันออกไป เมื่อซื้อแก้วพร้อมเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วสามารถเติมเครื่องดื่มฟรีได้อีก
รอบด้วยนะคะ เลือกเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว เชิญเลือกที่นั่งตามอัธยาศัยที่บริเวณชั้นสองได้
เลยจ้า หรือถ้าใครไม่อยากนั่งบริเวณชั้นหนึ่งจะเป็นโซนขายของที่ระลึก หรือจะสนุกสนานไป
กับการหมุนตู้กาชาปองเสี่ยงทายหาของฝากไปฝากคนที่คุณรักก็ตามแต่สะดวกเลยค่ะ 

  

   

 ออกจากร้านคาเฟ่คิตตี้ไม่ทันไร ก็จะเจอร้านถัดมาที่เรียกกันว่า มาฮอกไกโด ทั้งที
ต้องไม่พลาด LETAO กันนะจ๊ะ เป็นค่าเฟ่ให้นั่งทานและสามารถสั่งกลับได้  ซึ่ง
บางวันอาจจะต้องรอคิวกันสักนิดนึง  สิ่งต้องห้ามก็คือ ห้ามพลาดที่จะลิ้มรส และ
ห้ามพลาดที่จะหิ้วกลับมาเป็นของฝากบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO 
ที่ควรค่าแก่การทานคือชีสเค้กนั่นเอง สัมผัสลิ้นที่นุ่มละมุน กลิ่นหอมหวาน ให้รสชาติหวาน
พอดี ลิ้มรสพร้อมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไม่มีอะไรจะฟินไปยิ่งกว่านี้
แล้วววว  

 มากันที่ร้านแนะนําร้านสุดท้ายกันค่ะ ร้านนี้ก็คือ คาเฟ่สนูปปี้ เอาใจคนรักสนูปปี้ ซึ่งจุดเด่น
ของร้านนี้ก็คือไอศกรีมนั่นเองค่ะ ซึ่งมีหลากหลายรสชาติให้เลือกชิม เป็นซอฟท์ครีมเนื้อนุ่ม



ละมุน ภายในร้านแบ่งเป็นสองชั้น ซึ่งชั้นที่สองจะเป็นโซนร้านอาหาร การตกแต่งร้านก็ ไม่
พลาดที่จะตกแต่งไปด้วยสนูปปี้ทั้งร้านแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดื่มแล้ว 
ทางร้านยังจําหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับสนูปปี้เพ่ือเอาใจคนรักสนูปปี้กันด้วยค่ะ มีให้ท่านได้
เลือกซื้ออย่างมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสําอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้า

ปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสําอางแบรนด์ดัง ทั้งของต่างประเทศและแบรนด์ดังของญี่ปุ่น 
หรือว่าจะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไม่วามารถหาซื้อจากที่ไหนได้ นอกจากร้านค้าปลอด
ภาษีเท่านั้น อิสระให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งที่ ทานุกิโคจิ เป็น
แหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ  มีความยาว 7 บล็อก
ถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า Susukin  มีร้าน BIG CAMERA จําหน่ายกล้อง
ดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน, ร้านUNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่น
วัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง  
 

 
 



ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด และ
อาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล 
ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ หมายเหตุ ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกฮอล์   

พักที ่   โรงแรม TOYOKO INN SUSUKINO MINAMI หรือระดับเดียวกัน  
 

วันที่ห้า  สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ  

เช้า   บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX 

  นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

09.55 น. นําทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ 

XJ621 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 
 

อัตราค่าบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

พักเดี่ยว 
ราคาทัวร์ไม่รวม

ตั๋ว 

03 – 07 พฤษภาคม 2563 
(วันฉัตรมงคล และวันวิสาขบูชา) 

27,999 9,000 17,999 

06 – 10 พฤษภาคม 2563 
(วันวิสาขบูชา) 

27,999 9,000 17,999 

10 – 14 พฤษภาคม 2563 25,999 9,000 15,999 

13 – 17 พฤษภาคม 2563 26,999 9,000 16,999 

20 – 24 พฤษภาคม 2563 26,999 9,000 16,999 

24 – 28 พฤษภาคม 2563 25,999 9,000 15,999 

27 – 31 พฤษภาคม 2563 26,999 9,000 16,999 

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 
(วันเฉลิมฯ พระราชินิ) 

26,999 9,000 16,999 

 
** บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 



***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นําเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจํา
ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทําการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว 
โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัด
จําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่า
ภาษีน้ํามันที่ยังมิได้ชําระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. ค่าทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่
เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอน
การตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น 
เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทาง
ทัวร์จัดเตรียมให้ 
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ ารถรับ -ส่ ง  และนํา เที่ ยวตาม
รายการ 
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด
การเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นําเที่ยวท่านละ 1500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสํารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง

บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.  นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่
บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับ
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระ

แล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 
30 วัน 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระ
แล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด 



ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.  นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 
ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เ พ่ิมขึ้นขอ ง

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  



8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น  

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน
เท่านั้น  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 
 
 


