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 ** “โทมิตะฟาร์ม” สมัผสัความงดงาม และอากาศอนัแสนบริสุทธ์ิ ท่ามกลางทุ่งดอกไมน้านาชนิด 
** สมัผสัธรรมชาติดว้ยการ “น่ังรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไมน้านาพรรณ สุดแสนโรแมนติก 
** โรงแรม “พกัใจกลางเมืองซัปโปโร” อิสระชอ้ปป้ิงของฝากยา่นดงั “ทานูกิโคจแิละย่านซูซูกิโนะ” 
** ชมเนินทุ่งดอกไมน้านาชนิดหลากสีสนัสดใสสุดสวยดุจดัง่ภาพวาด ณ “เนินส่ีฤดู” 
** ชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” ของฝากทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด 
** ให้ท่านไดผ้อ่นคลาย “แช่น ้าแร่ออนเซ็น” และทาน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด” ไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน ้าด่ืมทีญ่ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วนั 

ก าหนดการเดนิทาง 24 - 29 กรกฎาคม 2562 (วนัเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี10) 
(หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศ รบกวนแจ้ง ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 
 
 
 



วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบนิชิโตเซ่ 
21.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ ์ 
 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

วนัที่สอง โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจ ิ- เมืองซัปโปโร -  
ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจ ิ+ ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ป่ิงย่างอิ่มไม่อั้นขาปูยักษ์ 3ชนิด 

23.55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชียเอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ620 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

[บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น ้าด่ืมบนเคร่ือง ม้ือเช้า ส าหรับทุกท่าน ] 

08.40 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
จากนั้นเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ หรือ ชิโรอโิคอบิิโตะพาร์ค” ท่ีถือเป็นของฝากทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยคุแรกเร่ิม แบบจ าลองของโรงงาน และ
กระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑน์ม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซ้ือช็อคโกแล
ตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และ
เช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลอง
แห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว 
ใหท่้านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  

http://bit.ly/2NMk5YE


  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านสู่ “ถนนซาไกมาจ”ิ (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตา
รุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ืองแกว้”, “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอน ้ าโบราณ” อีกทั้งตลอดสองขา้ง
ทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ร้านช่ือดงั Le TAO 
มีใหท่้านไดชิ้มล้ิมลอง หรือ ซ้ือกลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทั้งยงัมีของท่ีระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้
ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั บนถนนเสน้น้ีเช่ือมต่อกบัถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยร้าน ซูชิ ซา
ชิมิ รามเมง รวมถึงร้านท่ีอาหารซีฟู๊ ดสดๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองซัปโปโร” ใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงยา่น 
“ทานูกโิคจ”ิ ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของ
ท่ีระลึก เส้ือผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอางค ์เป็นตน้ และ “ย่านซึซึกโินะ” (SUSUKINO) ซ่ึงเป็น แหล่งชอ้ป
ป้ิงสินคา้ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เส้ือผา้ รองเทา้แฟชัน่มากมาย และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนบัพนั
เต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียวนกัชิม อีกทั้งยงัมีร้านรวงท่ีขายราเมง็มากมายจนไดรั้บการขนานนามว่า ตรอกราเมง 
หรือ “ราเมง็โยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเมง็ใจกลางเมืองซปัโปโร 

  
 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อัน้ “สุดยอดอาหารทะเล ปูยกัษ์ 3ชนิด”  
บริการดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  
“ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพู่ตวัโต กุง้ทะเล ใหท่้านไดล้ิ้มลองรสชาติสด
ใหม่จากทะเล อีกทั้งยงัมีเน้ือหมู เน้ือววั ชั้นดี พร้อมผกัสดๆ บริการแบบอ่ิมไม่อั้น 

 



 
 พกัที่ DAIWA ROYNET HOTEL SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วนัที่สาม พกั!! โรงแรมใจกลางเมืองซัปโปโร ให้ท่าน “อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงย่านดัง ตามอัธยาศัย” 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

  (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทวัร์) 
  ใหท่้านทดลองใชบ้ริการรถไฟในญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียง และไดช่ื้อว่าเป็นการคมนาคมท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดของคนญ่ีปุ่น 

ท่านจะสนุกสนานกบัการนัง่รถไฟในญ่ีปุ่น เพ่ือประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่อีกรูปแบบหน่ึง อิสระชอ้ปป้ิงในเมือง
ซปัโปโร แลว้แต่ความตอ้งการของท่าน เพราะท่ีเมืองซปัโปโร ไม่ว่าจะไปท่ีไหน ก็ชอ้ปป้ิงสนุกไดทุ้กท่ีกนัเลย 
อาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ และอีกมากมาย หรือเลือกเดิน
ชมเมืองซปัโปโร เมืองใหญ่ท่ีอบอวลไปดว้ยมนตเ์สน่ห์แห่งธรรมชาติและความหลากหลายทางเช้ือชาติและ
วฒันธรรม เป็นเมืองท่ีมีการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งเป็นระเบียบมากท่ีสุดในญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ขอแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหา้มพลาด ดงัน้ี 

   “ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งน้ีสร้างข้ึนเม่ือ ปี ค.ศ. 
1903 และตลาดแห่งน้ีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลท่ีจบัไดส่้วนใหญ่จะ
หาไดจ้ากทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือท่ีท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั้ง
นกัท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัข้ึนช่ือเร่ือง ไข่หอย
เม่นและไข่ปลาแซลม่อน  
การเดินทาง: รถไฟสาย Toho Line สถานี Odori Station 

    “โอโดริปาร์ค หรือ โอโดริ โคเอน็” ท่ีเป็นทั้งสวนและถนนท่ีตดัผา่นยา่นใจกลางเมืองจากตะวนัออกไป
ตะวนัตก เป็นสถานท่ีจดัเทศกาลหิมะระดบัโลก ซ่ึงมีการแข่งขนัประกวดปติมากรรมน ้ าแข็งจากนานาประเทศ 
รวมถึงประเทศไทยท่ีไดเ้ขา้ร่วม อีกทั้งไดรั้บรางวลัชนะเลิศในปีท่ีผา่นมา 
การเดินทาง: รถไฟสาย Toho Line สถานี Odori Station 

   “หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร” ส่ิงก่อสร้างท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานซ่ึงเฝ้ามองการพฒันาของซปัโปโร
อยา่งต่อเน่ือง บอกเวลาใหชุ้มชนไดรั้บรู้ดว้ยเสียงระฆงัท่ีดงักงัวานทุกชัว่โมง สร้างข้ึนในปีค.ศ.1878 (ปีเมจิท่ี 11) 
โดดเด่นดว้ยโครงสร้างสถาปัตยกรรมอาคารไมท่ี้มคีวามเด่นสะดุดตาดว้ยหลงัคาสีแดงและผนงัสีขาวแต่มีบนัทึก
ท่ีน่าแปลกใจหลงเหลืออยูว่่าในช่วงระยะหน่ึงท่ีเคยถูกใชเ้ป็นหอสมุดประจ าเมืองอีกดว้ย 

  การเดินทาง: แนวสวนสาธารณะ โอโดริปาร์ค ใกลก้บัสถานี Sapporo Station และ Odori Station  
 “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือ เดิมช่ือ ศาลเจา้ซปัโปโร เปล่ียนเพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอก
ไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดม้ีประวติัศาสตร์
อนัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีสาหรับใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
สิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

  การเดินทาง: รถไฟสาย Tozai Line สถานี Maruyama Koen Station 
   หรือ “เลือกซ้ือทัวร์เสริมซัปโปโรคร่ึงวนั เพิม่ความสะดวกด้วยมไีกด์คอยบริการรับส่งน าเที่ยว” 

@ เลือกซ้ือทัวร์เสริม....ไกด์ดูแลพร้อมค่าเดินทางแล้ว (บริการ 2-10 ท่านเท่านั้น) --->จ่ายเพิม่ท่านละ 1,500 บาท 



ทัวร์คร่ึงวันน่ังรถรางชมเมือง(Sapporo Streetcar)+ขึน้กระเช้าภูเขาโมอิวะ(Mt.Moiwa ropeway+mini cable car) 
**กรุณาแจ้งซ้ือบริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่านั้น...เพือ่ยนืยนัการได้รับบริการและราคาตามที่ระบุ** 
 รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ DAIWA ROYNET HOTEL SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วนัที่ส่ี ท าเนียบรัฐบาลเก่า - เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - น่ังรถไฟโนโรโกะ - เมืองบิเอะ - 
เนินส่ีฤดู (SHIKISAI NO OKA) - บ่อน ้าสีฟ้าใส (BLUE POND) - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นน าท่านเขา้ชม “ท าเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมริกาท่ีสร้างดว้ยอิฐสีแดงทั้งหลงั โดย
ลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไปจ านวนมากกว่า 2.5 
ลา้นกอ้น ตึกแดงหลงัน้ีใชเ้ป็นท่ีท าการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต่้อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี 
ก่อนท่ีจะยา้ยไป ท่ีท าการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั้นซ่ึงตั้งอยูด่า้นหลงัตึกแดงหลงัน้ี จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ “เมืองฟุราโน่” เพื่อน าท่านเขา้สู่ "โทมติะฟาร์ม" ชมความงามของ “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ไฮไลท์”  ใน
ฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ท่ีดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวมากมายมาเท่ียวชม และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกอยา่งเต็มอ่ิม
ท่ามกลางดอกไมห้ลากสีสนั ท่ีแข่งกนับานไม่เพียงแค่ทุ่งลาเวนเดอร์เท่านั้น ภายในสวนยงัมีดอกไมน้านาชนิด 
และดอกไมเ้รือนกระจก ตอ้นรับผูม้าท่องเท่ียว รวมถึงผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ และบ ารุงผวิพรรณ ชั้นยอด ท่ีสกดั
กล่ินและสารอนัเป็นประโยชนจ์ากดอกลาเวนเดอร์ (ความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดขึน้อยู่ช่วงเวลาและ
สภาพอากาศ)  

  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านมุ่งหนา้สู่ “เมืองบิเอะ” โดย "รถไฟขบวนพเิศษช่ือ โนโรโกะ" รถไฟขบวนน้ีใหบ้ริการระหว่าง
เมือง Asahikawa, Biei ไปสุดสายท่ี Furano จะใหบ้ริการเฉพาะหนา้
ร้อนช่วงท่ีดอกลาเวนเดอร์บาน ท่ีพิเศษคือรถไฟขบวนน้ีจะตกแต่ง
เลียนแบบรถไฟโบราณเป็นขบวน Open-air มีท่ีนัง่พิเศษเกา้อ้ีจะหนั
ขา้งออกชมวิวดา้นขา้งแนวภูเขาสวยงามมาก เมืองแห่งทุ่งดอกไมอ้นั
งดงามและธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิ น าท่านสู่ “เนินส่ีฤดู (Shikisai 
no Oka)” เนินเขากวา้งใหญ่ท่ีมีดอกไมน้านาพนัธุน์บั 10 ชนิดปลูก
เรียงรายสลบัสีกนัเป็นแนวยาว ใหท่้านไดเ้ดินลดัเลาะตามทุ่งถ่ายรูป และชมความงามของแห่งสีสนัของดอกไม้
ท่ีไกลสุดลูกตา ระหว่างกลางเดือนมิถนุายน-สิงหาคม ทางสวนจะท าการจัดสรรปลกูดอกไม้นานาชนิดสลบั
สีสันให้เห็นอย่างสวยงามชวนหลงใหล อาทิ เช่น Oriental Poppies, Campanula, Lupine, Peony, Riyaforisu, 
Iceland poppy, Gokdfish grass shower, Lavender, Kokia, petunia, Petunia  และอ่ืนๆอีกมากมายท่ีเวียนสลบักนั



แสดงความสวยงามให้ท่านได้เกบ็ภาพเป็นท่ีระลึกและประทับใจ (ความสวยงามของดอกไม้ขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศ) จากนั้นน าท่านชม “บ่อน า้สีฟ้า หรือ BLUE POND” บ่อน ้ าสสีฟ้าท่ีเกิดจากความบงัเอิญท่ีเกิดจากการ
สร้างเข่ือนนเพื่อไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สู่เมือง โดย
ท่ีกน้บ่อน ้ าแห่งน้ีจะมีแร่ธาตุท่ีเกิดจากโคลนภูเขาไฟท าใหมี้สีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีก่ิงไมท่ี้โผล่ออกมา
จากพ้ืนผวิน ้ า ท าใหม้ีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสีของบ่อน ้ าแห่งน้ีจะมีความสวยงามแตกต่างไป
ตามแต่ละฤดูกาลอีกดว้ย 

  
 พกัที่ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! ทานขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งว่าออนเซ็น เพ่ือผอ่นคลาย
ความเม่ือยลา้ การอาบน ้ าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเมื่อยลา้ และยงัช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 
 
 

 
 



 
 

วนัที่ห้า น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ - ไอซ์ พาวเิลียน - หมู่บ้านราเมน - มิตซุย เอาท์เล็ต 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านชมความงามของ "น า้ตกกงิกะและน า้ตกริวเซ" เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาติของ 
น ้าตกท่ีจดัไดว้่าเป็นววิวธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติดหน่ึงในร้อยของญ่ีปุ่น น ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้น ้ าอยูใ่นเขต 
ภูเขาโซอุนเคียว สามารถสมัผสัความแรงของสายน ้ าท่ีไหลรวมกนักลายมาเป็นแม่น ้ าอิชิคาริได ้จากนั้นน าท่าน
ชมถ ้าน ้ าแข็งคามิกาว่า "ไอซ์ พาวเิลยีน" ท่ีมีความแตกต่าง จากพิพิธภณัฑเ์กลด็หิมะตรงท่ีตั้งแต่ทางเดินเขา้จะถูก
ประดบัดว้ยแสงไฟ หลากสี เร่ือยไปจนถึงอุโมงคถ์  ้าน ้ าแข็งท่ีคดเค้ียวไปมาภายในอุโมงคน์ ้ าแขน็ั้น  
ท่านจะไดช้มความงามของหยดน ้ าแข็งรูปร่างสวยงามต่างๆ ท่ีอุณหภูมิ -20 องศา  

  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมน (มอบค่าอาหารท่านละ 1,000 เยน) 



น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเมน” ท่ีประกอบดว้ยร้านราเมนท่ีมีช่ือเสียง 8 ร้าน ท่ีต่างแข่งขนักนัท าราเมนของ
ตนเองใหอ้ร่อยท่ีสุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของรา
เมนอะซะฮิคะวะเพ่ือใหเ้ป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก จากนั้นเดินทางสู่ “ห้างมติซุย เอ้าท์เลต็ (MITSUI OUTLET)” 
ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่โลก อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมดว้ยสินคา้
ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในหา้งยงัมี
ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในหา้ง อิสระทั้งชอ้ป และ ชิมตามอธัยาศยั 

  
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วนัที่หก สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คส่ิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

09.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ621 
15.10 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  

[บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น ้าด่ืมบนเคร่ือง ม้ือกลางวัน ส าหรับทุกท่าน] 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหว่างการน าเท่ียวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
24 - 29 กรกฎาคม 2562  (วนัเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี10) 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 42,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  42,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 40,900 บาท 



พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -10,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 

@ที่นั่งตัว๋กรุ๊ป สายการบินจะจดัที่นัง่เป็นกลุ่มแบบครอบครัวตามเหมาะสม@ 

หากลูกค้ามคีวามต้องการซือ้ระบุหมายเลขท่ีน่ังล่วงหน้า มค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมเติมเร่ิมต้น 400 บาท/ท่าน/เท่ียว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัท่ี 15/3/2562) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวติท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)  

หรือ ซ้ือน ้ าหนกักระเป๋าเพ่ิมล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 4วนั (ราคา 10 ก.ก จ่ายเพ่ิม 750 บาท/เท่ียว/ท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
o ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% + หกั ณ ท่ีจ่าย 3%  (ค่าทวัร์) 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทางมากกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมอีายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารที่ไม่สามารถทานได้ 
ตอ้งแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 
 
 



เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ  านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและ
ค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


