
   

 
 
 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

20.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอก๊ซ ์

เคานเ์ตอร ์4 เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

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



   

 
 
 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
23.55 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ 620  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า  - หมู่บา้นราเม็ง - บ่อน ้าสฟ้ีา – อาซาฮิกาว่า  

08.40 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า ซ่ึงไดร้บัความ

นิยมมากท่ีสุดในญ่ีปุ่น ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความน่ารกัของสตัวต่์างๆ ท่ีไม่ไดถู้กกกัขงัใน

กรงแบบท่ีท่านเคยเห็นในสวนสัตวท์ัว่ ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ลา้นคนจากทัว่โลก โดยสวนสตัว์

แหง่น้ีไดมี้แนวความคิดท่ีว่า สตัวต่์างๆ ควรท่ีจะอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเป็นไปตาม

ธรรมชาติของสตัวน้ั์นๆ จึงท าใหทุ้กท่านไดส้มัผัสถึงชีวิตความเป็นอยูท่ี่แทจ้ริงของสตัวแ์ต่ละ

ประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพนัธุต่์างๆ รวมถึงครอบครวัลิงอุลงัอุตงั

แสนรู ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางต่อไปยงั RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บา้นราเม็ง”หมู่บา้นชื่อดงัของ

เกาะฮอกไกโด นับยอ้นหลงัไปตั้งแต่สมยัตน้โชวะ 

ซ่ึงช่วงเวลาน้ันเป็นช่วงเวลาท่ีถือก าเนิดราเมนขึ้ น 

ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหม่ี

หลากหลายชนิดของประเทศจีนเขา้ดว้ยกนั และ



   

 
 
 

ต่อมาหลงัสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดเ้สร็จส้ินลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ไดถื้อก าเนิดขึ้ น

จากความคิดสรา้งสรรคต่์างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั อาทิเช่น วิธีการคงความรอ้นของน ้าซุปใหอ้ยูไ่ด้

นานขึ้ นโดยเคลือบผิวน ้าซุปดว้ยน ้ามนัหมู หรือจะเป็นน ้าซุปซีอ๊ิวท่ีเค่ียวจากกระดูกหมูและ

น ้าสต๊อคซีฟู้ ด ปลาซารดี์นแหง้ หรือ “นิโบะชิ” และเสน้บะหม่ีท่ีมีส่วนผสมของน ้าน้อยกว่า

ปกติและดว้ยความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งน้ีเป็นท่ีชื่นชอบ

ของชาวญ่ีปุ่น  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ รา้นราเม็งในพิพิธภัณฑ ์(คืนเงินค่าอาหารท่านละ 1,000 

เยน)  

 น าท่านชม บ่อน ้าสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน ้าสีฟ้าท่ีเกิดจากความบังเอิญท่ีเกิดจากการ

สรา้งเขื่อนเพ่ือไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เม่ือปี ค.ศ.1988 

ไหลเขา้สู่เมือง โดยท่ีกน้บ่อน ้าแห่งน้ีจะมีแร่ธาตุท่ีเกิดจากโคลนภูเขาไฟท าใหมี้สีฟ้าหรือเขียว

มรกตสดใส และมีก่ิงไมท่ี้โผล่ออกมาจากพื้ นผิวน ้า ท าใหมี้ความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้ง

สีของบ่อน ้ าแห่งน้ีจะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกดว้ย  จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาวา่เพ่ือเขา้สู่ท่ีพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั  โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL / YUBARI HOTEL SHUPARO / FUJITA KANKO 

WASHINGTON HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

หลังจากเขา้ท่ีพกัแลว้ น าท่านชอ้ปป้ิงยงัหา้งสรรพสินคา้ หา้งจสัโกอิ้ออน  ใหท่้านไดซ้ื้อของ

ฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสุดกับ



   

 
 
 

รา้น 100 เยน ทีทุกอย่างในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่าน้ัน  **อิสระอาหารค า่ตาม

อธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสนิคา้** 

 

วนัที่สาม ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟารม์ – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุ

กิโคจ ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองท่ีอยู่ในแอ่งกระทะ หอ้มลอ้มดว้ยเทือกเขาไท

เซ็ทสึ และเทือกเขายบูาริ ท าใหเ้มืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแหง้ประกอบกบัดินแถบน้ันเป็น

ดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภณัฑท์างการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม ้น าท่านสู่ 

โทมิตะ ฟารม์ ฟาร์มของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะไดพ้บกับดอกไมน้านา

ชนิดตามฤดูกาล (ขึ้ นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) อาทิ ดอกฮามานะสึในเดือนมิถุนายน, ดอกลา

เวนเดอรแ์ละดอกป๊อปป้ี ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม, กลางเดือนสิงหาคมไปแลว้เป็นดอก

คอสมอส ซ่ึงแต่ละเดือนจะมีชนิดดอกไมต่้างกนัไป***ช่วงเวลาดอกลาเวนเดอรบ์านเต็มที่ 

(ประมาณปลายเดือน กรกฎาคม-เดือน สิงหาคม)  อิสระใหท่้านชื่นชมความงามของทุ่ง

ดอกไมท่ี้ไกลสุดลกูหลูกูตา จนขนานนามกนัวา่เนินเขาสายรุง้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนชิกิไซโนะโอกะ ซ่ึงเป็นเนินสวนดอกไม ้4 ฤดู ท่ีมีโรลคุงและ 

โรลจงั หุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลกัษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยตอ้นรับนักท่องเท่ียว ชม

ดอกไมน้านาพนัธุ์ชนิด รวมถึงดอกลาเวนเดอร ์และทุ่งดอกไมห้ลากสี ท่ีไดร้บัค านิยมและค า



   

 
 
 

ชมวา่จดัสวนไล่สีไดส้วยงามท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมหลากหลายไวบ้ริการแด่ทุกท่าน เช่น 

ขบัรถ ATV รถไฟชมฟารม์ หรือฟารม์เล้ียง Alpaca เป็นตน้ *หมายเหตุ ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมค่า

กิจกรรมในสวนดอกไม*้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ ซ่ึงเต็มไปดว้ยดอกไมสี้สนัสดใสไม่ว่าจะเป็นดอก

ซลัเวีย ดอกพิทเูนีย หรือดอกแมรร่ี์โกลด ์จนผูค้นพากนัเรียกทุ่งแห่งน้ีว่า “งานผา้ลายดอกไม”้ 

อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศของสวนตามอัธยาศัย หรือหากต้องการความความ

สะดวกสบาย ก็สามารถเสียค่าบริการเพิ่มเพ่ือใชบ้ริการรถชมวิวได ้

เที่ยง  บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  จากน้ันน าท่านเยี่ยมชมโรงงานชีส ณ ฟูราโน่ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงานผลิตชีสคุณภาพชั้นยอด

ของเกาะฮอกไกโด เยี่ยมชมกระบวนการผลิตชีสคุณภาพทอ้งถ่ินคาเมมเบิรท์(camaembert) 

ผ่านทางกระจก และสามารถล้ิมรสตวัอยา่งชีสในรา้นคา้ของโรงงานได ้ชีสท่ีพิเศษคือชีสสีด า ท่ี

ท าจากหมึกของปลาหมึก และยงัมีชีสอีกหลากหลายรสชาติใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ เช่น ชีสไวน์แดง 

และชีสตน้ต ารบัเป็นตน้ ในส่วนของโรงงานชีสจะแบ่งออกเป็น 2 ชั้นดว้ยกนั คือ บริเวณชั้น 1 

เป็นส่วนของโรงงานผลิตชีส  ในส่วนของชั้น 2 จะเป็นส่วนของรา้นคา้จ าหน่ายชีส ขนมปัง ไวน์

และไอศครีม Home Made แสนอร่อยนานาชนิด   อีกฝัง่หน่ึงก็เป็นโซนจดัแสดงกระบวนการ

ผลิตชีส อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตชีสของท่ีน่ี เม่ือเดินชมเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ยงัสามารถ

น าซ้ือกลบัไปเป็นของฝากไดอี้กดว้ย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอา

เขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตั้ง



   

 
 
 

เรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยู่ระหว่างสถานี Subway 

Odori และ Susukin   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั  โรงแรม TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่ โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภนัฑเ์ครื่องแกว้ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ดิวตี้ ฟรี – 

ศาลเจา้ฮอกไกโด – บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนน้ัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเน่ืองจากใน

อดีตเมืองโอตารุไดร้บัอิทธิพลมาจากการท าการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบ

ยุโรป  อิสระใหท้่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่า

ประทบัใจ  คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดขึ้ นจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพ่ือ

เป็นเสน้ทางขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใชจ้ึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็น

ถนนส าหรบันักท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสญัลกัษณ์ของ

เมือง และไดป้รบัปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึกนัน่เอง  

 

 

 

 

 



   

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านชม พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี ซ่ึงมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีใน

รปูแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัสามารถเลือกคิด

แบบท ากล่องดนตรีในสไตลข์องตวัเองขึ้ นมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรกัไดอี้กดว้ย  

น าท่านชมพิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าใหเ้คร่ือง

แกว้ท่ีออกมามีรูปแบบและสีท่ีแตกต่างกัน  จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์

อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง

ตามอธัยาศยัจากน้ัน   จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจ าเกาะฮอก

ไกโด ของศาสนาชินโต ท่ีสรา้งตั้งแต่ปี 1871 ซ่ึงแต่เดิมศาลเจา้น้ีมีชื่อว่าศาลเจา้ซปัโปโร และ

ชาวฮอกไกโดต่างใหค้วามเล่ือมใสศรทัธามาก เพราะเชื่อกนัว่าเป็นท่ีสถิตของเทพเจา้โยฮะชิระ 

ผูพิ้ทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดน

แหง่น้ี ดงัน้ันคนทอ้งถ่ินจึงนิยมไปสกัการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ 

   

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนิด และอาหาร

ทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูสุไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชิมิ

สดๆ และซูชิหนา้ตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั   โรงแรม TOYOKO INN SAPPORO / APA HOTEL & RESORT หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้ สุสานโมอาย – ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไง – 

พิพิธภณัฑเ์บียรซ์ปัโปโร – มิตซุยเอา้ทเ์ลท 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชม สุสานโมอาย ท่ีออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดงัของโลก ก่อสรา้ง

ตั้งแต่ ค.ศ. 1982 ไอเดียคลา้ยวฒันธรรมจากโมอายและอียิปต ์ออกแบบรูปร่างตั้งใหอ้ยู่ใน

ภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสรา้งจากการเรียงล าดับของจิต

วิญญาณ องค์พระมีชื่อว่า Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น ทางการ เม่ือวนัท่ี 17 

ก.ค. 2559 ท่ีผ่านมา สุสานมีพ้ืนท่ีประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของท่ี

บรรจุอฐิัและรองรบัได ้70,000 กลุ่ม ( ชาวญ่ีปุ่นไม่มีการฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซ้ือท่ีดินใว ้

เก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว)้ โมอายแห่งญ่ีปุ่น เป็นชื่อท่ีผูค้นเรียกขาน เป็นหน่ึงใน

สุสานท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด จากน้ัน น าท่านชมดา้นนอกของ ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด 

เร่ิมก่อสรา้งเม่ือปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมริกาท่ีใชอิ้ฐมากกว่า 2.5 ลา้น

กอ้นเป็นอิฐท่ีท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกน้ีผ่านการใชง้าน มายาวนานกว่า 80 

ปีแต่ความงดงามท่ีเห็นน้ันไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้ม่ือปี พ.ศ. 2454 

แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึงไดร้บัการขึ้ นทะเบียนให้

เป็นสมบติัทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเม่ือปีพ.ศ. 2512 

 

 

 

 



   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านผ่านชม หอนาฬิกาซปัโปโร เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่และเป็นอีกสญัลกัษณท่ี์

ส าคญัของเมืองซปัโปโรอีกแหง่หน่ึง สรา้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของ

มหาวิทยาลยั ฮอกไกโด แต่ไดป้รบัเปล่ียน

สรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลา

ตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัสามารถ

บอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเก่าแก่ท่ีอยูคู่่

กบัเมืองซปัโปโรมานานจึงไดร้บัการข้ึน

ทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ี

ส าคญัอีกแหง่หน่ึงของญ่ีปุ่น จากน้ันท าท่าน

เดินทางสู่ สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมือง

ท่ีทอดตวัยาวจากตะวนัออก  ไปตะวนัตกโดย

มีความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช ้

เวลามาพกัผ่อนหยอ่นใจหรือจดังานประเพณี

ในเทศกาลต่าง ๆ ท่ีสวนแหง่น้ีจากน้ันน า

ท่านสู่ ตลาดซปัโปโรโจไง ประกอบดว้ย

รา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรียง

รายตลอดบล็อกขึ้ นไปนอกตลาดขายส่งซปั

โปโร เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง 



   

 
 
 

รา้นคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เชน่ ป ูหอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน 

ปลาหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอ่ืนๆในทอ้งถ่ิน เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรัง่ตามฤดกูาล 

อาหารทอ้งถ่ินท่ีขึ้ นช่ือคือ อาหารทะเลสดๆเสิรฟ์พรอ้มขา้ว เรียกวา่ donburi 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์บียรซ์ปัโปโร ฮอกไกโดเป็นแหล่งผลิตเบียรค์รั้งแรกของ

ประเทศญ่ีปุ่น เมืองซปัโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตท่ีเก่าแก่ท่ีสุด และเป็นยี่หอ้ท่ีนิยมท่ีสุดในประเทศ 

ซ่ึงมีการกลัน่เบียรต์ั้งแต่ ปี 1877 มาจนถึงปัจจุบนั และยงัส่งออกไปทัว่โลกอีกดว้ย พิพิธภณัฑ์

เบียรซ์ปัโปโร(Sapporo Beer Museum) เปิดเม่ือปี 1987 ในสมยัเมจิเคยเป็นโรงกลัน่ ภายใน

พิพิธภณัฑจ์ะแนะน าประวติัของเบียรใ์นญ่ีปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร ์(แต่ไม่

ค่อยมีขอ้มูลภาษาองักฤษมากนัก) หลังนิทรรศการมีใหช้ิมเบียรฟ์รี  ถัดจากพิพิธภณัฑเ์ป็น

ท่ีตั้งของสวนเบียรซ์ปัโปโร(Sapporo Beer Garden) ประกอบดว้ยรา้นอาหาร 2 รา้น คือ 

Garden Grill และ Genghis Kan Hall มีบรรยากาศสบายๆกบัการด่ืมเบียร ์และรบัประทาน

บารบี์คิวเน้ือแกะ ซ่ึงเป็นอาหารทอ้งถ่ินท่ีนิยม  จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงที่มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต 

(MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัจากทัว่

โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 128 แบรนด ์อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 

เพียบพรอ้มดว้ยสินคา้ส าหรบัทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา 

และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้ง ยงัมีศนูยอ์าหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนัง่ และมี 

Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟารม์สดมาขายอีก

ดว้ย  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรอืระดบัเดียวกนั 



   

 
 
 

วนัที่หก สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

10.30 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอก๊ซ ์ 

เที่ยวบินที่ XJ 621 

16.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

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

 
อตัราค่าบริการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(ต า่กว่า 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(ต า่กว่า 12 ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวม

ตัว๋ 

เครือ่งบิน 

07 – 12 มิถุนายน 2561 33,999 33,999 33,999 8,000 25,999 

09 – 14 มิถุนายน 2561 32,999 32,999 32,999 8,000 24,999 

16 – 21 มิถุนายน 2561 32,999 32,999 32,999 8,000 24,999 

23 – 28 มิถุนายน 2561 32,999 32,999 32,999 8,000 24,999 

30 มิ.ย. – 05 ก.ค. 2561 33,999 33,999 33,999 8,000 25,999 

07 – 12 กรกฏาคม 2561 37,999 37,999 37,999 8,000 29,999 

12 – 17 กรกฏาคม 2561 39,999 39,999 39,999 8,000 31,999 

14 – 19 กรกฏาคม 2561 37,999 37,999 37,999 8,000 29,999 

19 – 24 กรกฏาคม 2561 39,999 39,999 39,999 8,000 31,999 

21 – 26 กรกฏาคม 2561 38,999 38,999 38,999 8,000 30,999 

28 ก.ค. – 02 ส.ค. 2561 38,999 38,999 38,999 8,000 30,999 

02 – 07 สงิหาคม 2561 36,999 36,999 36,999 8,000 28,999 

04 – 09 สงิหาคม 2561 34,999 34,999 34,999 8,000 26,999 

16 – 21 สงิหาคม 2561 35,999 35,999 35,999 8,000 27,999 

18 – 23 สงิหาคม 2561 33,999 33,999 33,999 8,000 25,999 



   

 
 
 

23 – 28 สงิหาคม 2561 36,999 36,999 36,999 8,000 28,999 

25 – 30 สงิหาคม 2561 33,999 33,999 33,999 8,000 25,999 

30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2561 35,999 35,999 35,999 8,000 27,999 

01 – 06 กนัยายน 2561 33,999 33,999 33,999 8,000 25,999 

06 – 11 กนัยายน 2561 34,999 34,999 34,999 8,000 26,999 

08 – 13 กนัยายน 2561 33,999 33,999 33,999 8,000 25,999 

 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 4,000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนมัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่

เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



   

 
 
 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า 

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 4,000 เยน/ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

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

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ



   

 
 
 

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

30 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

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

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



   

 
 
 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ 

จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 


