
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 12133 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

วันที่หน่ึง  กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) 

       1900 พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์”พบกบัเจา้หนา้ที่ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

   
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
14 – 18 เมษายน 

**วนัสงกรานต*์* 
33,900.-  (ปรับราคา) 

วนัที ่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.55-08.40)   ✈  

2 
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบ้ิล) – 
ฟาร์มหมีสีน ้าตาล – ออนเซน 

-  

(HOTEL) 

YUTORIRO TAYAKO 

HOTEL 

3 
โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน ้าโบราณ – ถนนซาไคมาจิ – 
พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร 

– ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ 

  - 
PREMIER HOTEL 

CABIN SAPPORO 

4 
ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ท าการรัฐบาล
เก่า – หอนาฬิกา – ช้อปป้ิง สถานีซัปโปโร – ช้อปป้ิง เรร่า เอาท์เล็ท 

  - 
PREMIER HOTEL 

CABIN SAPPORO 

5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55-15.10) 


✈ - -  

http://bit.ly/2NMk5YE


เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง ที่น่ังบนเคร่ือง 3-3-3  
(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน  

หากต้องการซ้ือเพิ่มต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม) 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารข้ึนเคร่ือง ดังน้ัน

ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 
 
 
 
 
 
 
 

 

     2355 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบิน XJ 620 
มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ยกเว้นน ้าอัดลม, น ้าผลไม้, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ฯลฯ)  

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วันที่สอง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบ้ิล) – ฟาร์มหมีสีน ้าตาล 

0840 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญ่ีปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดับที่ 5 ของญ่ีปุ่ น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

    

 น าท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อน ้าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อน าท่านชมความแปลก
ของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาที่งดงาม ตั้งอยูเ่หนือยา่นบ่อน ้ าร้อนโนโบริเบทสึ เป็นบ่อ
โคลนเดือดท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรคข้ึ์นอุดมไปดว้ยแร่ก  ามะถนั ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวย
พุ่งข้ึนมารวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง อิสระใหท้่านไดเ้ดินชม และบนัทึกภาพตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

   



หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” หรือ “โทโยโกะ” หน่ึงในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่ น 
เพื่อน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ “น่ังกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศเอ้ืออ านวย) ที่
ไดช่ื้อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญ่ีปุ่ นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นจุดศูนยก์ลางที่ท  าให้เกิดทะเลสาบโทยะ
และพบว่า ภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ท  าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทศัน์ของพื้นท่ีแถบน้ีอยู่
อย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท  าให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) 
ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้ แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูง
มาก เป็นยอดเขาที่หิมะ ไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได้ ช่ืนชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและวิว
ทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง 

จากนั้นน าท่านชมแหล่งอนุรักษ์ “หมีสีน ้าตาล” พนัธ์ุหมีที่หาไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด เกาะ
ซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ต่ืนตากบัความน่ารักของน้องหมีตวัเล็กท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวัโตอายุ 12 
ขวบ และประหลาดใจกบัหมีแสนรู้ที่ท  าท่าทางตลก ๆ ใหท้่านชมเช่น ยกมือไหวข้อ หรือ นอนยกขารอขอแอปเป้ิล หรือ
กวกัมือเรียกขอเพื่อแลกกบัการไดก้ินแอปเป้ิลหรือคุกกี้  ... อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสี
น ้าตาล พร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั ...สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง เขา้โรงแรมที่พกั 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

  ที่พกั : YUTORIRO TOYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่ น
ใหท้่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเตม็อิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่  

 

วันที่สาม โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน ้าโบราณ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – 

ซัปโปโร – ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

   

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้
เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่ น . ..ถึงเมือง                   
“โอตารุ” เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซับกบัภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหน่ึงว่าเดินอยูใ่นเมืองเวนิส น าท่านแวะชม “คลอง
โอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงั
ท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท้่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม 

จากนั้นน าท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” ... นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้ง



ทางของถนน ซาไกมาจิ ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อกโกแลต็ Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่
โอตารุ เคก้ และขนมอนัเลื่องช่ือต่างๆมากมาย ของที่ระลึก และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั ... 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตลอ์งักฤษ ที่เหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็น
ของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบัเมืองโอตารุ โดยนาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุก ๆ 15 นาที 
และจะพ่นไอน ้าออกมาทุก ๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอน ้าอีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระใหท้่านเดินชมได ้ตามอธัยาศยั 
... พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะที่  “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ ต่ืนตากับ
เคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิง่นกั ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” 
รูปแบบต่างๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระ
ใหท้่านได ้ “เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ที่ผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น                           

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

   

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้าข้ึนช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้ งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให ้
“ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยีย่มกลมกล่อมไม่แพช้็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได ้... ภายในโรงงาน
แห่งน้ีมีการจดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิต 
และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่ น 
ผงัเมือง ซัปโปโร มีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุก ซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่นซ่ึงไดรั้บค า
แนะน าาและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ดงันั้นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหลี่ยมผืนผา้ตามพื้นฐานการวางผงั
เมืองของอเมริกา ... เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “ทานุกิ โคจิ” ยา่นชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดินในร่ม อนัเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมือง
ซัปโปโร ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร กบัร้านคา้มากมายนบั 200 ร้าน ท่ีให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ อยา่งจุใจ อาทิ
เช่น ร้านสินคา้ 98 เยน ร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกท่ีมีให้เลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมตน้ราคาตั้ งแต่ 1050 เยน                       
ร้านขายเคร่ืองส าอางร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกบัสุนขั ร้านขายผลไมพ้ื้นเมืองร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเยน็อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

ที่พกั : PREMIER HOTEL CABIN SAPPORO หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 



วันที่ส่ี ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปป้ิง สถานีซัปโปโร – 

ช้อปป้ิง เรร่า เอาท์เล็ท 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

   

น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้าโจไก” น าท่านชมและเลือกซ้ืออาหารทะเลต่าง ๆ นานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกัษ์ทะเล 
หอยเชลล์ สัตว์น ้ าเค็มสด ๆ จากทะเลชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ตลาดแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งทั้ งร้านปลาสด ผักสดและผลไม้สด
มากมายกว่า 70 ร้านคา้ที่เอาสินคา้วางขายอยา่งน่าชม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะ
เมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต ... แต่ที่น่ีก็เป็นที่ส าหรับให้คนทอ้งถิ่นไดก้ราบไหวส่ิ้ง
ศกัดิ์ สิทธ์ิที่สิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

   

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ี
ถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมืองซัปโปโร ท าให้นักท่องเท่ียวทอ้งถิ่นและต่างชาติรู้จกักนัอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของ
โดมแปดเหลี่ยม น ามาจากที่ท  าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิก
ทอ้งถิ่น และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและ
เป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้  าใหต้อ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนัถูกอนุรักษ์ไวใ้ห้
เป็นสมบติัที่มีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเลี้ยงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมือง ของรัฐบาล
ญ่ีปุ่ น  ... น าท่านผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโร ซ่ึงสร้างข้ึนตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน 
นอกจากน้ียงัถือว่าเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปี ทั้ง
ยงัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล  ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟซัปโปโร” สวรรคแ์ห่งนกัชอ้ปโดยมีหา้งสรรพสินคา้มากมาย เช่น พาซิโอ ไดมารุ
และอาคาร ESTA เป็นตน้ ในอาคาร ESTA มีศูนยอ์าหารสไตล์ธี์มพาร์ค ‘ราเมง็ รีพบัลิค ซัปโปโร’ ท่านจะสามารถลิ้ม
รสราเมงช่ือดังจากทั่วฮอกไกโดไดท่ี้น้ี นอกจากน้ียงัมีตึกของ BIC CAMERA ซ่ึงเป็นสถานที่แห่งการบูชาเคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ียงัมี UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเส้ือผ้ามากมายท่ีอยู่เหนืออาคาร 7 ชั้นของ BIC 



CAMERA และ ศูนยก์ารคา้ใตดิ้น ‘เอเปีย’ ท่ีมีโดมกระจกเช่ือมจากใตดิ้นข้ึนมายงัพื้นดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของ
ฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมนัจูเก่าแก่กม็าเปิดสาขาอยูด่ว้ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงกนัต่อท่ี “เรร่า เอาท์เล็ท” ท่านจะเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนด์เนม” ช่ือดงั
หลากหลายทั้ งแบรนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญ่ีปุ่ น และสินค้าดีราคาพิเศษที่มี ให้เลือกถึง 130 ร้านค้าซ่ึงใน
บรรดาแบรนด์ดงัเหล่าน้ีจะมีถึง 58  แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพิ่งเปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่ีเปิดตวัเป็นคร้ัง
แรกในประเทศญ่ีปุ่ น อีก 9 แบนดด์งัท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้งสินคา้ส าหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เดก็ อุปกรณ์ 
กีฬา นาฬิกา รองเท้า  อาทิ  Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva                         
Levi Vans ฯลฯ 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเยน็อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

 

วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55-15.10) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”  

0955 ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 621 

1510 ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



อตัราค่าบริการ    เดินทางวนัที่ 14-18 เมษายน *วันสงกรานต์* 
ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 33,900.- บาท 

เดก็ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)                                           ท่านละ 9,000.- บาท 

พกัเดีย่วเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 10,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างกอ่นช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 
 

***ไม่มรีาคาเดก็*** 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าที่พกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท 

(หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ คา่อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 

เง่ือนไขการช าระเงนิ  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000.- บาท    
          ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเกบ็เงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนั่งกบั

สายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วีซ่า
ไม่ผ่าน ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละ
กรุ๊ป) 

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น 
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ   
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหนา้  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปลี่ยน หรือ
ปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. ในกรณีที่เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทัวร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน  และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ  ทั้ งส้ิน  หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 



5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนั่งบนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนั่งล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนั่งแยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญ่ีปุ่ น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า
ปกติ ขอใหท้่านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่ นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
หอ้งแบบเดก็ไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปลี่ยนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเดก็เสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่ นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม  

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

 

 …โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง… 


