
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
23.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เคานเ์ตอร ์4 เพือ่

เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ  
  

วนัทีส่อง สนามบนิซปัโปโร - เมอืงอาซาฮกิาวา่ - หมูบ่า้นราเมน - สวนสตัวอ์าซาฮกิาวา่ - ออิอน มอลล ์  

 
02.10 น. เดินทางสู่ สนามบนิชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 620 บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท ีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
 

 
 
10.40 น.   เดินทางถึงสนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศญีปุ่่นแลว้  น าท่านเดนิทางสู ่RAMEN VILLAGE หรอื หมูบ่า้นราเมน ”หมู่บา้นชือ่ดังของเกาะฮอกไกโด 
นับยอ้นหลังไปตัง้แต่สมัยตน้โชวะ ซึง่ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ถือก าเนิดราเมนขึน้ ณ เมืองซัปโปโรโดยการ
ผสมผสานบะหมีห่ลากหลายชนดิของประเทศจนีเขา้ดว้ยกัน และต่อมาหลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 ไดเ้สร็จสิน้ลงรา
เมนของเมอืงอาซาฮกิาว่า ก็ไดถ้อืก าเนิดขึน้จากความคดิสรา้งสรรคต์่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน อาทเิชน่ วธิีการคงความ
รอ้นของน ้าซุปใหอ้ยู่ไดน้านขึน้โดยเคลือบผวิน ้าซปุดว้ยน ้ามันหมู หรอืจะเป็นน ้าซุปซอีิ๊ วที่เคีย่วจากกระดูกหมูและ
น ้าสต๊อคซฟีู้ด ปลาซารด์นีแหง้ หรอื “นโิบะช”ิ และเสน้บะหมีท่ีม่สีว่นผสมของน ้านอ้ยกว่าปกตแิละดว้ยความโด่งดัง
และมเีอกลักษณ์ของราเมน เมอืงอาซาฮกิาว่าแห่งนี้เป็นทีช่ืน่ชอบของชาวญีปุ่่น 

 



 

 

 
 

 
 
เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (คนืเงนิทา่นละ 1,000 เยน) ซึง่ในหมู่บา้นราเมนนีม้รีา้นบรกิารให้

ทา่นอยา่งมากมายและหลากหลายเมนู อสิระใหท้า่นเลอืกทานราเมนตามสไตลข์องทา่นซึง่แตล่ะรา้นจะมี
เมนูและรสชาตทิ ีแ่ตกต่างกนัออกไป แต่ท ีเ่หมอืนกนัทุกรา้นน ัน้คอืความเขม้ขน้ของน า้ซุปและเส้นที่
เหนยีวนุม่แบบฉบบัตน้ต ารบัญีปุ่่ นอยา่งแนน่อน 
 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาว่า น าท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่น ซึง่ใน
แต่ละปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารักของสตัวต์่างๆ ทีไ่ม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบทีท่่านเคยเห็นในสวนสัตวท่ั์ว ๆ ไปถงึกว่า
ปีละ 3 ลา้นคนจากท่ัวโลก โดยสวนสัตวแ์ห่งนี้ไดม้แีนวความคดิทีว่่า สัตวต์่างๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้ม
ทีด่ีและเป็นไปตามธรรมชาตขิองสัตว์นั้นๆ จงึท าใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสถงึชวีติความเป็นอยู่ทีแ่ทจ้รงิของสัตวแ์ต่ละ
ประเภท อาทเิชน่ หมขีาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุต์่างๆ รวมถงึครอบครัวลงิอุลังอุตังแสนรู ้ ไฮไลท!์!! ทุก
ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับขบวนพาเหรดนกเพนกวนิ  ซึง่ทางสวนสัตว์จะใหนั้กท่องเทีย่วตัง้แถวสองขา้งถนนเพือ่รอ
รับดาราตัวนอ้ยออกมาเดนิโชวต์ัวกัน จุดเริม่ตน้ของ เพนกวนิ พาเหรด ที่สวนสัตวน์ี้ก็คือ พฤตกิรรมทางธรรมชาติ
ของเพนกวนิที่จะออกเดินไปยังทะเล เพื่อไปหาอาหารเป็นหมู่ ทางสวนสัตว์จึงน าพฤติกรรมนี้ บวกกับ ความ
ตอ้งการทีอ่ยากใหเ้พนกวนิไดอ้อกก าลังกายในฤดูหนาว มารวมกัน และกลายมาเป็นพาเหรดน่ารักๆ  



 

 

 
 

 

 
 
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั   โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

หลังจากเขา้ที่พักแลว้ น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่
ของญีปุ่่น มสีนิคา้มากมายหลากหลายชนดิใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้กัน ไม่ว่าจะเป็นโซนเครือ่งซ าอางค ์ของใชเ้ด็ก ของ
เล่น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยาสามัญประจ าบา้นหรอืแมก้ระทั่งผลไมส้ดๆจากไร่ของญี่ปุ่นก็มีจ าหน่ายที่นี่ดว้ย
เชน่กัน  พเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ททีุกอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเท่านัน้ ซึง่เป็นรา้นยอดฮติของคนญีปุ่่นกัน
เลยทเีดยีว   **อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้** 

 

วนัทีส่าม ลานกจิกรรมหมิะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี- ถนนซาไกมาช ิ- ดวิตีฟ้ร ี- ทานุก ิ

โคจ ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ลานกจิกรรมหมิะ ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับ กจิกรรมหมิะใหเ้ล่น เชน่ สโนวโ์มบลิ และสโน

สเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครือ่งเล่น ประมาณ 5,000-
15,000 เยน) ** ท ัง้นีก้ารเลน่กจิกรรมหมิะตา่งๆน ัน้ ขึน้กบัสภาพภูมอิากาศ และปรมิาณความหนาของ
หมิะ ณ เวลาน ัน้* 

 



 

 

 
 

 
 
เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ ซึง่ถอืเป็นเมอืงท่าทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืน

นัน้ ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุไดร้ับอทิธพิลมาจากการท าการคา้
ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมืองเลยีบคลองโอตารุอัน
สวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทาง
ขนถ่ายสนิคา้จากเรือใหญ่สูโ่กดังในเมือง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึ่งเป็นถนนส าหรับนักท่องเที่ยวแทน
โกดังต่างๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของที่
ระลกึน่ันเอง  

 

 
 

จากนั้นน าท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ 
สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถงึปัจจุบัน อกีทัง้ยังสามารถเลือกคดิแบบท ากล่องดนตรใีนสไตล์ของ
ตัวเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 



 

 

 
 

 
 
 นอกจากนี้ดา้นหนา้พิพิธภัณฑ์ยังมี “นาฬิกาไอน า้โบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่

เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซึง่เป็นของที่ระลกึที่เมือง Vancouver มอบ
ใหแ้กเ่มอืง Otaru นาฬกิานี้จะพ่นไอน ้าประกอบกับมเีสยีงดนตรีดังขึน้ทุกๆ 15 นาท ี
เหมอืนกับนาฬิกาไอน ้าอีกเรอืนหนึ่งทีป่ระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไม่มา
ชม ตอ้งไปชมทีแ่คนนาดากันนะจ๊ะ 

 
 

อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ เลือกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดุดตา สะดุดใจ ไป
กับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี ้ทีท่า้ทายรอใหท้กุๆท่านเขา้ไปเยีย่มชม ผ่านมาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ย่างไรกนั 
แวะชมกันสักหน่อยสคิ่ะ เมือ่เขา้ไปในรา้นทุกท่านสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ 
ซึง่ขา้งหลังแกว้จะมกีารสกรนีค าว่า otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะ
แตกต่างกันออกไป เมื่อซือ้แกว้พรอ้มเครือ่งดื่มเรียบรอ้ยแลว้สามารถเติมเครื่องดื่มฟรีไดอ้ีกรอบดว้ยนะคะ เลือก
เครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่งตามอัธยาศัยทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไม่อยากน่ังบรเิวณชัน้หนึง่
จะเป็นโซนขายของที่ระลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูก้าชาปองเสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนที่คุณรักก็
ตามแต่สะดวกเลยค่ะ 

  

 



 

 

 
 

  
  
 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้ม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทีเ่รยีกกันว่า มาฮอกไกโด ทัง้ทีตอ้งไม่

พลาด LETAO กันนะจ๊ะ เป็นคา่เฟ่ใหน้ ัง่ทานและสามารถส ัง่กลบัได ้ ซึง่บางวันอาจจะ
ตอ้งรอคิวกันสักนิดนึง  สิ่งตอ้งหา้มก็คือ หา้มพลาดที่จะลิม้รส และหา้มพลาดที่จะหิ้ว
กลับมาเป็นของฝากบุคคลอันเป็นที่รักยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ทีค่วรค่าแกก่ารทานคอืชสี
เคก้น่ันเอง สัมผัสลิน้ที่นุ่มละมุน กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอดี ลิม้รสพรอ้มกับจบิ

ชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไม่มอีะไรจะฟินไปยิง่กว่านี้แลว้ววว  
 
 มากันทีร่า้นแนะน ารา้นสดุทา้ยกันค่ะ รา้นนี้ก็คอื คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรกัสนูปป้ี ซึง่จุดเด่นของรา้นนี้ก็คอืไอศกรมี

น่ันเองค่ะ ซึง่มหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนื้อนุ่มละมุน ภายในรา้นแบ่งเป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ทีส่อง
จะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่งรา้นก็ไม่พลาดที่จะตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รา้นแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของ
หวาน เครือ่งดื่มแลว้ ทางรา้นยังจ าหน่ายของที่ระลกึเกี่ยวกับสนูปป้ีเพือ่เอาใจคนรักสนูปป้ีกันดว้ยค่ะ มใีหท้่านได ้
เลอืกซือ้อย่างมากมาย 

 

 

 
 

จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครือ่งส าอางแบรนดด์ัง ทัง้ของ
ต่างประเทศและแบรนดด์ังของญีปุ่่น หรอืว่าจะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดซีึง่ไม่วามารถหาซือ้จากทีไ่หนได ้นอกจาก

รา้นคา้ปลอดภาษีเท่านัน้ และน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ทานุกโิคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามุงบัง
แดดบังฝนและหิมะ  มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตั ้งเรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ Susukin  มีรา้น BIG 
CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟช่ัน
วัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง  
 



 

 

 
 

 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูหมูตน้ต าหรบั+ขาปู    
ทีพ่กั  โรงแรม TOKYU EXCEL HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนัระดบัเดยีวกนั 
 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวัน ใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง 
อาท ิ
- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึที่สงูทีสุ่ดในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็น

ทั้งหา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจติอล, 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสื้อผา้แฟช่ันวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอางอาคาร JR TOWER มจุีดชมววิตัง้อยู่ทีชั่น้ 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตกึ ย่านซูซู
กโินะ ส่องสว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ที่ชัน้ 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 
รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซซูกูโิน่ (ไม่รวมตั๋วขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมอืงซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็นย่านทีค่กึคักและมชีวีติชวีาทีส่ดุของซัปโปโร โดยเฉพาะใน
ยามค ่าคนืทีม่กีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตกึที่ตัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้ยังเป็นแหล่งช ้

อปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมย์ยามราตรีต่างๆ ทัง้ไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบ
นวด มากกว่า 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีนั่กท่องเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่ห่งนี 

- ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ที่สดุของเมอืงซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1903 
และตลาดแห่งนี้รูจั้กกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลทีจั่บไดส้่วนใหญ่จะหาได ้
จากทะเลแถบนี้ทั ้งสิน้ ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั้ง
นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจ่ายใชส้อยกันเสมอ ทีน่ี่ยังขึน้ชือ่เรือ่ง ไข่
หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 



 

 

 
 

 
 
พกัที ่  โรงแรม TOKYU EXCEL HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนัระดบัเดยีวกนั 
 
 

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเสะ - กรุงเทพฯ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าทุกท่านเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
11.55 น. น าทุกท่านเหริฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 621 บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
18.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

04 – 08 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 

06 – 10 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 

07 – 11 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 

12 – 16 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 

13 – 17 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 

16 – 20 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 

17 – 21 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 

18 – 22 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 

19 – 23 มกราคม 2563 19,999 8,000 - 

20 – 24 มกราคม 2563 21,999 8,000 - 

21 – 25 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 

22 – 26 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 

25 – 29 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 

26 – 30 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 

10 – 14 กมุภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 17,999 

11 – 15 กุมภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 17,999 

13 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 17,999 

14 – 18 กุมภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 17,999 

18 – 22 กุมภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 17,999 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 17,999 

20 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 17,999 

21 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 17,999 

22 – 26 กุมภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 17,999 

23 – 27 กุมภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 17,999 

24 – 28 กุมภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 17,999 

25 – 29 กุมภาพนัธ ์2563 27,999 8,000 17,999 

26 ก.พ.-01 ม.ีค. 2563 27,999 8,000 17,999 

27 ก.พ.-02 ม.ีค. 2563 27,999 8,000 17,999 

28 ก.พ.-03 ม.ีค. 2563 27,999 8,000 17,999 

29 ก.พ.-04 ม.ีค. 2563 27,999 8,000 17,999 

03 – 07 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

05 – 09 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

06 – 10 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

07 – 11 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

08 – 12 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 



 

 

 
 

09 – 13 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

10 – 14 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

11 – 15 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

12 – 16 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

13 – 17 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

14 – 18 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

15 –19 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

16 – 20 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

17 – 21 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

18 – 22 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

20 – 24 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

21 – 25 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

22 – 26 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

23 – 27 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

24 – 28 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

XJ620  DMK – CTS  23.55 – 08.25 
XJ621  CTS – DMK  09.40 – 15.10 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2563 27,999 8,000 17,999 

** บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี

ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่น
การจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ 
คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 

 
 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่
จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั
การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ท ีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัร
เครดติ) 



 

 

 
 

3. ชือ่ ท ีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้
ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท าวซี่าเพิม่ 
ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซัก

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอื

เอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือ
ว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชีือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน 
โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทั้งนี้  ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 



 

 

 
 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีีซา่  และอย่างนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ
เดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสือเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้
ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของที่มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ที่ท ามาจากพชื และเนื้อสัตวทุ์กชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 


