
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบิน ดอนเมือง  ชั้น 3 ประตหูมายเลข 4 สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ์  

เคานเ์ตอร ์4 เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

23.55 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ620  

วนัที่สอง ชิโตเสะ – หมู่บา้นราเม็ง – บ่อนํ้าสฟ้ีา – สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า – ชอ้ปป้ิงอิออน 

08.30 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ  เกาะฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้  จากน้ันนําทุกท่านเดินทางต่อไปยงั RAMEN VILLAGE หรอื 

หมู่บา้นราเมน”หมู่บา้นช่ือดงัของเกาะฮอกไกโด นับยอ้นหลงัไปตั้งแต่สมยัตน้โชวะ ซ่ึงชว่งเวลา



 
 

น้ันเป็นชว่งเวลาท่ีถือกาํเนิดราเมนข้ึน ณ เมืองซปัโปโรโดยการผสมผสานบะหม่ีหลากหลาย

ชนิดของประเทศจีนเขา้ดว้ยกนั และต่อมาหลงัสงครามโลกครั้ง ท่ี 2 ไดเ้สร็จส้ินลงราเมนของ

เมืองอาซาฮิกาวา่ ก็ไดถื้อกาํเนิดขึ้ นจากความคิดสรา้งสรรคต่์างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั  อาทิเชน่ 

วิธีการคงความรอ้นของน้ําซุปใหอ้ยูไ่ดน้านขึ้ นโดยเคลือบผิวน้ําซุปดว้ยน้ํามนัหม ูหรือจะเป็นน้ํา

ซุปซีอ๊ิวท่ีเค่ียวจากกระดกูหมแูละน้ําสตอ๊คซีฟู้ ด ปลาซาร์ ดีนแหง้ หรือ “นิโบะชิ” และเสน้บะหม่ี

ท่ีมีส่วนผสมของน้ํานอ้ยกวา่ปกติและดว้ยความโด่งดงัและมีเอกลกัษณข์องราเมน เมืองอาซาฮิ

กาวา่แหง่น้ีเป็นท่ีชื่นชอบของชาวญ่ีปุ่น  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (CASH BACK 

คืนท่านละ 1000 เยน) 

บ่าย นํา ท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอ ะ เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่

บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ท่ีไดช้ื่อวา่ “Small Town Of 

The Most Beautiful Hills” ความน่ารกัของเมืองน้ีอยูท่ี่

ภาพวิวทิวทศัน์แบบพาโนรามา นําท่านชม บ่อนํ้าสฟ้ีา 

หรอื BLUE POND บ่อน้ําสีฟ้าท่ีเกิดจากความบงัเอิญท่ี

เกิดจากการสรา้งเขื่อนเพื่อไม่ใหโ้คลนภเูขาไฟท่ีเกิดจาก

การปะทุของภเูขาไฟ Tokachi เม่ือปี ค .ศ.1988 ไหล

เขา้สู่เมือง โดยท่ีกน้บ่อน้ําแหง่น้ีจะมีแร่ธาตุท่ีเกิดจาก

โคลนภเูขาไฟทาํใหมี้สีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีก่ิง

ไมท่ี้โผล่ออกมาจากพื้ นผิวน้ํา ทาํใหมี้ความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสีของบ่ อน้ําแหง่น้ีจะมี

ความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดกูาลอีกดว้ย  นําท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า  ซ่ึงไดร้บั

ความนิยมมากท่ีสุดในญ่ีปุ่น ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความน่ารกัของสตัวต่์างๆ ท่ีไม่ไดถู้กกกัขงั

ในกรงแบบท่ีท่านเคยเห็นในสวนสตัวท์ัว่ ๆ ไปถึงกวา่ปีละ 3 ลา้นคนจากทั ่วโลก โดยสวนสตัว์

แหง่น้ีไดมี้แนวความคิดท่ีวา่ สตัวต่์างๆ ควรท่ีจะ อาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเป็นไปตาม

ธรรมชาติของสตัวน้ั์นๆ จึงทาํใหทุ้กท่านไดส้มัผสัถึงชีวิตความเป็นอยูท่ี่แทจ้ริงของสตัวแ์ต่ละ

ประเภท อาทิเชน่ หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพนัธุต่์างๆ รวมถึ งครอบครวัลิงอุลงัอุตงั

แสนรู ้ **เน่ืองจากวนัท่ี 09 – 27 เมษายน 2561 สวนสตัวปิ์ดทาํการขอนําท่าน  เดินทางสู่

เมืองคามิคาวะ เพ่ือชม พิพิธภณัฑน์ํ้าแข็ง (ICE PAVILLION) ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัแสดงงานศิลปะ

จากหิมะ ชื่นชมกบัผลงานการป้ันตุก๊ตาหิมะและการแกะสลกัหิมะโดยผลงานเหล่าน้ีเป็นผลงาน

ของเหล่าบรรดาศิลปินท่ีมีชื่อเสียง นอกจากน้ีภายในถํ้ายงัมีความสวยงามของหิมะท่ีเหมือนกบั

อยูใ่นถํ้าหินงอกหินยอ้ย   ใหท่้านไดส้มัผสัความหนาวเยน็กบัอุณหภมิู - 41 องศาเซลเซียส 

อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ **  จากน้ันนําท่านเขา้สู่ท่ีพกั  

ที่พกั  โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรอื ASAHIKAWA TOYO HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 



 
 

 จากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงยงัหา้งสรรพสินคา้ หา้งจสัโกอ้ิออน   ใหท่้านไดซ้ื้อของฝากมากมาย

หลากหลายชนิด อาทิเชน่ ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดกูาล และพิเศษสุดกบัรา้น 100 เยน ที

ทุกอยา่งในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่าน้ัน  อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

วนัที่สาม เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ –พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  – พิพิธภนัฑเ์ครือ่งแกว้  - โรงงาน

ช็อกโกแลต – ดิวตี้ ฟร–ี เตม็อิ่มกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนิด 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ  ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมี

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก  รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือน

น้ัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเน่ืองจากใน

อดีต เมืองโอตารุไดร้บัอิทธิพลมาจากการทาํการคา้ระหวา่ง

ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบยุโรป  อิสระใหท่้านเดินชม

ความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่า

ประทบัใจ คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดขึ้ นจากการถม

ทะเล สรา้งเสร็จเม่ือปี ค .ศ. 1923 เพื่อเป็นเสน้ทางขน

ถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง  ภายหลงัเลิกใช ้

จึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนนสาํหรบันักท่องเท่ียวแทน

โกดงัต่างๆ  ซ่ึงเป็นอาคารอิ ฐสีแดงจึงกลายเป็น

สญัลกัษณ์ ของเมือง  และไดป้รบัปรุงเป็นรา้นอาหาร 

รา้นขายของท่ีระลึกนัน่เอง  จากน้ันนําท่านชม 

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี ซ่ึงมีอายุเกือบรอ้ยปี  ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรปูแบบต่างๆ  

สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  อีกทั้งยงัสามารถเลือกคิดแบ บทาํกล่อง

ดนตรีในสไตลข์องตวัเองขึ้ นมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรกัไดอี้กดว้ย   นําท่านชม

พิพิธภณัฑเ์ครือ่งแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ  จึงทาํใหเ้คร่ืองแกว้ท่ีออกมามี

รปูแบบและสีท่ีแตกต่างกนั 

เที่ยง บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  โรงงานช็อกโกแลต  ท่ีหมู่บา้นอิชิ

ยะซ่ึงเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่น 

ท่านสามารถเลือกซ้ือช็อกโกแลตต่างๆและท่ีพลาดไม่ไดเ้ลย

คือ ช็อกโกแลตสขีาวแด่คนรกั (ShIroi Koibito) ซ่ึงเป็น

ช็อกโกแลตท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีเลยทีเดียว  หรือเดินถ่ายรปู เป็นท่ีระลึกกบับรรยากาศโดยรอบท่ี

ตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม สไตลยุ์โรป นอกจากน้ีท่านจะไดเ้ลือกซ้ือช็อคโกแลตท่ีหาซ้ือ

ที่ไหนไม่ได ้และท่านก็ยงัจะไดช้มประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน   จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิง

สินคา้เคร่ืองสาํอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นค้ าปลอดภาษี DUTY FREE 



 
 

อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากน้ัน  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ  มีความยาว 7 บล็อกถนน มี

รา้นคา้ตั้งเรียงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ตั้งขวางในแนวตะวนัออก- ตะวนัตกอยู่ ระหวา่งสถานี 

Subway Odori และ Susukin   

คํา่ บรกิารอาหารเยน็ณ ภตัตาคาร พิเศษกบัเมนู  บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนิด และอาหาร

ทะเลนานาชนิด  อาทิเช่น ปูสุไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชิมิ

สดๆ และซูชิหนา้ตา่งๆ 

 

 

 

 

 

พกัที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดียวกนั  

 

วนัที่สี ่ ทาํเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด - ศาลเจา้ฮอกไกโด–มิตซุยเอา้ทเ์ล็ท – ชอ้ปป้ิงซูซูกิโนะ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านชมดา้นนอกของ  ทาํเนียบรฐับาลเก่าฮ

อกไกโด  เร่ิมก่อสรา้งเม่ือปี พ .ศ. 2416 เป็นอาคาร

สไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิ้ฐมากกวา่  2.5 ลา้นกอ้น

เป็นอิฐท่ีทาํมาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า  ตึกน้ีผ่าน

การใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแต่ความงดงามท่ีเห็น

น้ันไดร้บัการบรูณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้ม่ือปี พ .ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยูไ่ม่ก่ีแหง่ จึงไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรม

สาํคญัของชาติเม่ือปีพ .ศ. 2512 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  ศาลเจา้ฮอกไกโด  ศาลเจา้ประจาํ

เกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ท่ีสรา้งตั้งแต่ปี 1871 ซ่ึงแต่เดิมศาลเจา้น้ีมีชื่อวา่ศาลเจา้ซปัโป

โร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเล่ือมใสศรทัธามาก เพราะเชื่อกนัวา่เป็นท่ีสถิตของเทพเจา้โย

ฮะชิระ ผูพิ้ทกัษ์เ กาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รกัษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก 

ดินแดนแหง่น้ี ดงัน้ันคนทอ้งถ่ินจึงนิยมไปสกัการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจ   

 

 

 



 
 

 

 

จากน้ันนําท่าน  ชอ้ปป้ิงที่มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต  (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยั แหล่ง

รวมพลของสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 128 แบรนด ์อาทิเชน่ 

Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้สาํหรบัทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่

หญิงชาย และเด็ก  จนถึงอุปกรณกี์ฬา และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง  ยงัมีศนูยอ์าหาร

ขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนัง่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ิน

และสินคา้จากฟารม์สดมาขายอีกดว้ย  *อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*  จากน้ันนําท่าน

อิสระชอ้ปป้ิง ณ ยา่นซูซิกิโนะ (Susukino) ซ่ึงเป็นยา่นกินด่ืม เท่ียวกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ภาคเหนือในประเทศญ่ีปุ่น และถือเป็นยา่นท่ีคึกคกัและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของเมืองซปัโปโรอีกดว้ย 

โดยอยูถ่ดัลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยูร่อบๆสถานีรถไฟใตดิ้น 

Susukino ในเวลาคํา่คืนบรรดาป้ ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในยา่นน้ีจะเปิดไฟประชนักนั สีสนั

ละลานตาดึงดดูลกูคา้กนัเต็มท่ี รอบๆบริเวณน้ีมีรา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมย์

ยามราตรี ทั้งไนตค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น!! 

ตั้งอยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยูใ่นตึกต้ องขึ้ นลิฟตไ์ป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียก

ลกูคา้เสนอเมนูและบริการของรา้นตนเองอยูริ่มถนนเต็มไปหมด 

 เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที่  โรงแรม APA HOTEL&RESORT SAPPORO ระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้ อิสระเตม็วนั (ไม่รวมค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวนั  ใหท่้าน อิสระ ชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดค์อยให้

คาํแนะนําในการเดินทาง อาทิ 

- อาคารเจอารท์าวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกท่ีสงูท่ีสุดในซปัโปโร ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีเจอาร์  

ซปัโปโร เป็ นทั้งหา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร  มีรา้น BIG 

CAMERA จาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ,รา้น100เยน, รา้น

UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น ,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสาํอาง

อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยูท่ี่ชั้ น 38 เรียกวา่ T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดบั

ความสงู 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวั น

กลางคืน โดยเฉพาะยามคํา่คืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต์ั้งอยูก่ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ

จากกลุ่มตึก ยา่นซซูกิูโนะ ส่องสวา่งท่ีจุดกลางเมือง ติด ๆ กนัมีตึก ESTA ซ่ึงท่ีชั้น 10 เป็น



 
 

ศนูยร์วมรา้นราเมน ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ  10 รา้น ใหเ้ลือกชิมอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในยา่น

ซซูกิูโน่ (ไม่รวมตัว๋ขึ้ น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ตลาดปลานิโจ  ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแหง่น้ี  สรา้งขึ้ น

เม่ือปี ค.ศ. 1903 และตลาดแหง่น้ีรูจ้กักนัในนาม “ครวัทะเลของชาวเมืองซปัโปโร ” เพราะ

สตัวท์ะเลท่ีจบัไดส้่วนใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดิน

ซ้ือท่ี ท่าเรือเลยทีเดียว ลกูคา้ส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศ

รวมถึงชาวบ้ านเขา้  มาจบัจา่ยใชส้อยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัขึ้ นช่ื อเร่ือง ไขห่อยเม่นและไข่

ปลาแซลมอน 

- ยา่นซูซูกิโนะ  ตั้งอยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซซูกิูโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยูถ่ดัลง

มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือเป็นยา่นท่ีคึกคกัและมี

ชีวิตชีวาท่ีสุดของ ซปัโปโร โดยเฉพาะในยามคํา่คืนท่ีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนั

ต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยูใ่นยา่นแหง่น้ี  นอกจากน้ันยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร 

สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรีต่างๆ ทั้งไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 

มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จึง ไม่แปลกท่ีนักท่องเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ี

แหง่นี 

- ทาํเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด เร่ิมก่อสรา้งเม่ือปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอ

เมริกาท่ีใชอิ้ฐมากกวา่  2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐท่ีทาํมาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า  ตึกน้ี

ผ่านการใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแต่ความงดงามท่ีเห็นน้ันไดร้บัการบรูณะซ่อมแซม

ใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้ม่ือปี พ .ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ี

หลงเหลืออยูไ่ม่ก่ีแหง่  จึงไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรมสาํคญัของชาติ

เม่ือปีพ.ศ. 2512 นําท่านชม  

- หอนาฬิกาซปัโปโร  เป็นหอนาฬิกาท่ี เก่าแก่มากและเป็นอีกสญัลกัษณท่ี์สาํคญัของเมืองซปั

โปโรอีกแหง่หน่ึง สรา้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยั  ฮอกไกโด 

แต่ไดป้รบัเปล่ียนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนั

ก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเก่าแก่ท่ีอยูคู่่กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงไดร้บัการ

ขึ้ นทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัอีกแหง่หน่ึงของญ่ีปุ่น  นําท่านเดินทางสู่  

- สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตวัยาวจากตะวนัออก   ไปตะวนัตกโดยมีความยาว 

1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใชเ้วลามาพกัผ่อนหยอ่นใจหรือจดังานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ  

ท่ีสวนแหง่น้ี  

- ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ  มี

ความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตั้งเรียงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ตั้งขวางในแนว

ตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหวา่งสถานี Subway Odori และ Susukin  

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที่  โรงแรม APA HOTEL&RESORT ระดบัเดียวกนั 



 
 

 

 

 

 

วนัที่หก สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

09.55 น. นําทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ621 

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

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

อตัราค่าบริการ 
 

 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

12 – 17 เมษายน 2561 51,999 10,000 41,999 

13 – 18 เมษายน 2561 51,999 10,000 41,999 

19 – 24 เมษายน 2561 38.999 8,000 30,999 

21 – 26 เมษายน 2561 36,999 8,000 28,999 

 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 3500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืน

มดัจาํทั้งหมด  เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรยีบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 



 
 

 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผู ้

เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 3,500 เยน/ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้ง ชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการ

ของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ี

บริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัท เป็นลายลกัษณอ์กัษร  ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรบัเงินคืน ท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤก ษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่ าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทาง ท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของ

ทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 



 
 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมด  หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทา งในกรณีท่ีมี นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ย กวา่ 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียว ทุกท่านยนิดีท่ีจ ะชาํระค่าบริการเพิ่ม จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ

นําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทาง บริษัทขอส งวนสิทธ์ิ ในการปรบัราคา ค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณี ท่ีมีการ เปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า ภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน  หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มี อาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

นําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  



 
 

2. ส่ิงของท่ี มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไม้

สด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 


