
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

JXJ24 お帰りなさい OKAERINASAI HOKKAIDO 
เที่ยวญีปุ่่น... ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตาร ุโทยะ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คนื 

ท่ีพัก ออนเซ็นโทยะ 1 คืน และ ซัปโปโร 2 คืน  
พิเศษ!! ป้ิงย่าง Yakiniku และ เมนู ขาปู ยอดนิยมของญ่ีปุ่น!! 

 

โนโบรเิบทสึ   ชมแหล่งต้นก าเนิดน ้าพุร้อนออนเซ็นที่ หุบเขานรกจิโกคุดานิ   
โทยะ ชมวิวทะเลสาบโทยะ Optional Tour!  สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ  

นั่งกระเช้า Mt. Usu Ropeway สัมผัสวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา  
โอตาร  ุ  เที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา  

ชม ร้านเครื่องแก้วโอตารุ และ ดินแดนแห่งเสียง พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  
ซ ัปโปโร  สวนสาธารณะโอโดริ ชมหอนาฬิกา Sapporo Clock  โรงงานช็อคโกแลต Shiroi 

ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ตลาดปลาโจไก ช้อปป้ิง ย่านทานุกิโคจิ มิตซุยเอาท์เล็ท  
 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X  
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดนิทาง 
ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

02-06 ธันวาคม 65 35,888  
 

 

 
 
 

34  

09-13 ธันวาคม 65 35,888 34  



◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:  XJ620     BKK-CTS    02.05-10.40 น. 
RETURN:          XJ621      CTS-BKK    11.55-17.50 น. 
 

 

23.00 น. พร้อมกันท่ี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า  

 
 
 
 

02.05 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เท่ียวบินท่ี  XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบน
เครื่อง บนเครื่องมีจ าหน่าย)  

10.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ   

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี1)  

16-20 ธันวาคม 65 33,888 ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท) 

 
7,500  

34  

23-27 ธันวาคม 65 41,888 34 
 

30 ธันวาคม 65  
– 03 มกราคม 66 

45,888 34 
 

06-10 มกราคม 66 37,888 34 
 

13-17 มกราคม 66 35,888 34 
 

20-24 มกราคม 66 35,888 34 
 

27-31 มกราคม 66 35,888 34  

03-07 กุมภาพันธ์ 66 39,888 34  

10-14 กุมภาพันธ์ 66 39,888 34  

17-21 กุมภาพันธ์ 66 35,888 34  

24-28 กุมภาพันธ์ 66 35,888 34  

03-07 มีนาคม 66 41,888 34  

10-14 มีนาคม 66 34,888 34  

17-21 มีนาคม 66 34,888 34  

วันท่ีหน่ึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันท่ีสอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ-เมืองโนโบริเบทสึ-หุบเขานรกจิโกคุดานิ-จุดชมวิว Silo 
Observatory ชมวิวทะเลสาบโทยะ            อาหาร เท่ียง,เย็น 



น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมือง
ตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโดอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติท่ีงดงามไม่ว่าจะเป็นต้น ไ ม้ ,
ทะเลสาบ ,หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย 
จากน้ันน าท่านชม หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) เกิด
จากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน ้าพุร้อนและบ่อโคลน
เดือดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ียังคงอยู่ น ้า
ร้อนในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถันซึ่งเป็น
แหล่งต้นน ้าของย่านบ่อน ้าร้อนโนโบริเบทสึ มองเห็นควัน
จากน ้าพุร้อนพุ่งขึ้นมาตลอดเวลา ให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากน้ันพาทุกท่านเดินทางไป ท่ี จุดชมวิว Silo 
Observatory เป็นจุดชมวิวท่ีให้ท่านได้สัมผัสความกว้างใหญ่ของทัศนียภาพ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ (Toyako) 
ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางของฮาโกดาเตะและซัปโปโร เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ เป็นอีกหน่ึงในจุดท่องเท่ียวท่ีมี
ความส าคัญ โดยเป็นทะเลสาบรูปวงกลมท่ีมีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขา
ไฟเม่ือหลายแสนปีท่ีผ่านมา นอกจากตัวทะเลสาบแล้ว ยังมองเห็นเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโทยะโกะออน
เซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ นอกจากน้ียังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจิ แห่ง
เอโซะทางทิศตะวันตก  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี2)  
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การ
อาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน ้าแร่ธรรมชาติ น้ีมี
ส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การ
บ รร เทาอ าก ารป วด เ ม่ือยต่ าง ๆ  แล ะ ช่ วยผ่อนคลาย
ความเครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปล่ัง 
ท่ีพัก: Toya Hanabi Onsen Hotel ระดับใกล้เคียงกัน 3*  
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัด
หมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 
 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี3) 

จากน้ันพาทุกท่านเดินทางไปชมวิวของทะเลสาบโทยะ บนจุดชมวิว
ของภูเขาไฟอุซุซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียังคุกรุ่นอยู่ และในศตวรรษท่ี 20 มี
การระเบิดร่วม 4 คร้ัง คร้ังล่าสุดในปี 2000 ขึ้นชมวิว โดยการขึ้น
กระเช้า Mt.Usu Ropeway ใช้เวลาเพียง 6 นาที จากสถานีต้นทาง
ไปสู่ยอดเขา ชมวิวอุทยานแบบพาโนรามา และเป็นจุดชมวิ ว
ทะเลสาบโทยะ และ  ภูเขา Yotei ท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็นฟูจิ
แห่งฮอกไกโดท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด   (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจได้ตามอัธยาศัย จากน้ันพา
ท่านไปสนุกสนานท้าทายกับ Optional Tour!! การขับสโนว์ โมบิล 
Snow Mobile เป็นกิจกรรมยอดนิยมอย่างมากในช่วงหน้าหนาว 
การได้ขี่  Snow Mobile ในลานท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะอันสวยงาม 
ความสนุกของการขี่  สโนว์โมบิล คือความเร็ว ความคล่องตัว 
อารมณ์คล้ายการขับเจ็ทสกี  ฟังค าแนะน าจากครูฝึกมืออาชีพ ท่ีมี
ประสบการณ์ ท่ีจะมาสอนให้ทุกท่านไถลไปตามเนินน ้าแข็งได้อ ย่าง
ถูกวิธี (ค่าทัวรไม่รวมค่าอุปกรณ์ Snow Mobile)  อิสระให้ท่านเลือก
ท ากิจกรรมต่างๆได้ตามอัธยาศัย 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี4)  

วันท่ีสาม             ชมวิวของทะเลสาบโทยะโดยขึ้นกระเช้า Mt.Usu Ropeway- Option! Snow Mobile -คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ-  
            เคร่ืองแก้วโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ย่านทานุกิโคจิ-เมืองซัปโปโร                   อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น
  



 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ คลองสายวัฒนธรรมโอตา รุ 
คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความ
เป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่ งคลองท่ียังคงความเป็น
ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพ่ือให้เรือเล็ก
ล าเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังท่ีอ ยู่ต าม
ริมคลอง เม่ือวิทยาการเจริญก้าวหน้าเ รือใหญ่ จึ ง
เปล่ียนไปเข้าท่าท่ีใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึก
เก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่ าน้ี จึงถูกดัดแปลงเป็น
ร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ น าท่านเท่ียวชม 
ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ  แหล่งท าเคร่ืองแก้วท่ีมีชื่อเสียง
ท่ีสุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ใน โลก
ของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแก้วชื่อดังของโอตารุ และ
ยังมีเคร่ืองแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ 
เมืองน้ีมีชื่อเสียงในด้านการท าเคร่ืองแก้วต่างๆ จากน้ัน
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box 
Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและ
บทกวีท่ีแสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่อง
ดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงาม
ท่ีจะท าให้ท่านผ่อนคลายอย่างดี มากกว่า 3,000 แบบ 
รวมถึงท่านยังสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ี ท่าน
ต้องการได้ด้วย อิสระให้ท่านได้ท ากล่องดนตรีน่ารักๆ ใน
แบบท่ีท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง พาทุกท่านไปช้อปปิ้ งท่ี ย่านทานุกิโคจิ ย่านช้อปปิ้ งในร่มยาวประมาณ 1กิโลเมตรถูก
แบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน อาหาร ยา เส้ือผ้า รองเท้า 
ABC Mart นอกจากสถานท่ีแห่งน้ีท่ีมีอายุมากกว่า 100 ปี จะเป็นแหล่งชอปปิ้ งแล้ว ยังใช้เป็นท่ีจัดกิจกรรม เทศกาล
ต่างๆ จะใช้เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เพ่ือนัดไปปาร์ตี้สังสรรค์กันต่อยามดึก  เป็นย่านแหล่งบันเทิงท่ีใหญ่
ท่ีสุดในภาคเหนือของญี่ปุ่น บาร์ ไนต์คลับ หรือร้านคาราโอเกะจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในฮอกไกโด และยังเป็นเมืองใหญ่อันดับท่ี 5 ของญี่ปุ่นตามความหนาแน่นของจ านวนประชากร ซัปโปโรแบ่งออกเป็น 10 
เขตท่ีเต็มไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆมากมาย  

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี5)  ปิ้ งย่าง yakiniku + ขาปูทาราบะและขาปูซูไวคานิ เสิร์ฟพร้อม Soft drink 
ท่ีพัก: Hotel Raffinato Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 

 
 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี6) 
พาทุก ท่านเดิ นทาง สู่  สวนสาธารณะโอ โดริ  (Odori 
Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออก เป็น
สองฝั่ ง  คือทางทิศเหนือและทิศใต้ สวนแห่งน้ีก็จะ เป็น
เสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองท่ีเต็มไปด้วยความเขียวขจี
และดอกไม้หลากหลายสายพันธ์ุ นอกจากจะได้ดื่มด ่ากับ
ความร่ืนร่ืนในสวนแห่งน้ีแล้วน้ัน โดยสวนถูกสร้างขึ้นใ นปี 
ค.ศ. 1871 เพ่ือเป็นจุดแบ่งเขต ระหว่างด้านเหนือซึ่งเป็น
ส่วนของการบริหารเมือง กับด้านใต้ซึ่งเป็นย่านท่ีอยู่อาศัย 
และธุรกิจต่างๆ สวนแห่งน้ีได้กลายเป็นพ้ืนท่ีพักผ่ อน
ส าหรับประชาชน และยังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม
ส าหรับนักท่องเท่ียวอีกด้วย จากน้ันพาทุกท่านไปถ่ายภาพด้านหน้า หอนาฬิกา Sapporo Clock (ค่าทัวร์ไม่รวมค่า เข้า
ชมด้านใน) หอนาฬิกาโบราณประจ าเมืองซัปโปโรท่ีเป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คส าคัญของมือง แค่ภายนอกก็แสดงให้เห็นถึง

วันท่ีส่ี       สวนสาธารณะโอโดริ-หอนาฬิกาซัปโปโร-ท่ีท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ตลาดปลาโจไกอิจิบะ-JTC Hokkaido แหล่งช้อป         
       ปลอดภาษี -โรงงานช็อกโกแลตฮอกไกโด –มิตซุย เอาท์เล็ท                 อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 



ความเก่าแก่ขึงขลังท่ีผ่านยุคสมัยมาหลายกาลและเวลา เพราะท่ีน่ีเป็นส่ิงก่อสร้างสไตล์ตะวันตกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง
ซัปโปโรด้วย ข้างบนยอดตึกยังมีนาฬิกาโบราณท่ียังท าหน้าท่ี
คอยบอกเวลาได้อย่างเท่ียงตรง พร้อมท้ังเสียงระฆังท่ีดัง
กังวานในทุกๆ ชั่วโมงยามเพ่ือบอกเวลา อาคารหลัง น้ี มี
สถาปัตยกรรมเป็นอาคารไม้ท่ีมีหลังคาสีแดงและผนังสีขาว
ออกเหลืองในสไตล์บ้านท่ีนิยมในอเมริกากลางและอเมริกา
ตะวันตกในช่วงยุคบุกเบิก ถ ่ายภาพดา้นหน้า ท่ีท าการรัฐบาล
เก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ  (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่น
แปลว่า อิฐสีแดง ก่อสร้างเม่ือปีค.ศ. 1888  เป็นอาคารในสไตล์นี
โอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาล
แห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐ
จ านวนกว่า 2.5 ล้านก้อน ศาลาว่าการมีทางเข้าด้านหน้าและ
สามารถเดินทะลุไปยังถนนอีกสายท่ีอยู่ด้านหลังได้ ดังน้ันจึง
เป็นหน่ึงทางผ่านท่ีผู้คนในเมืองจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายใน
เมือง จะเห็นว่ามีผู้คนเดินขวักไขว่ตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย และพาทุกท่านไปช้อปปิ้ ง
ท่ี JTC Hokkaido แหล่งช้อปปลอดภาษี ท่ีรวบรวมสินค้าราคา
พิเศษ และมีชื่อเสียงท่ีเห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น 
เช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม และครีมต่างๆ 
เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก  ของขึ้นชื่อของท่ีน้ีก็คือ โฟมล้างหน้าถ่านภูเขาไฟฟูจิ ของขึ้นชื่อของ
ประเทศญีปุ่นท่ีนักท่องเท่ียวส่วนมากมักซื้อเป็นของฝาก ท าจากถ่านหินเข้มของจากภูเขาไฟญี่ปุ่น ผสมด้วย สาเก ,ลูก
พลับ และ ไฮยารูลอน ช่วยขจัดส่ิงสกปรกและรักษาปัญหาผิว สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่าย และ อาหารเสริม
ของดอกเตอร์โนกุจิ ผู้ปรากฎอยู่บนธนบัตร 1,000 เยน ท่ีใช้มาตั้งแต่ปี 2000 ประเทศญี่ปุ่นมักน าภาพบุคคลส าคัญ
พิมพ์ลงบนหน้าธนบัตร ซึ่ง ดร.โนกุจิ ฮิเดโยะ เป็นนักวิจัยแบคทีเรียชาวญี่ปุ่น คิดค้นยารักษาโรคมาย นท้ายสุดได้อุทิศ
ตนเพ่ือวิจัยโรคร้ายต่าง ๆ จนวาระสุดท้ายของชีวิต ท าใหอาหารเสริมของเขาเป็นท่ียอมรับและมีชื่อเสียงมาก   
 

เท่ียง         รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี7)  
จากน้ันพาทุกท่านไปท่ี ตลาดปลาโจไกอิจิบะ Jyogai Ichiba เป็นตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในซัปโปโร เป็นตลาดท่ี
คึกคักและมากมายไปด้วยของฝากขึ้นชื่อของซัปโปโรและผลิตภัณฑ์จากท่ัวฮอกไกโด ท่านสามารถลองรับประ ทาน
อาหารทะเลแบบสดๆท่ีร้านในราคาท่ีไม่แพงส่ังตรงมาจากท่ีต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซื้ออาหารทะเลและของ
ฝากต่างๆได้ท่ีน่ี พาท่านไปท่ี โรงงานช็อกโกแลตฮอกไกโด Shiroi koibito park เยือนบ้านเกิดคุกกี้ของฝากชื่อดัง ขนม
ของฝากยอดฮิตจากฮอกไกโดน้ีผลิตโดยบริษัท Ishiya คุกกี้แผ่นบางกรุบกรอบประกบไวท์ช็อคโกแลตหวานละ มุน 
นอกจากสูตรคลาสสิคน้ีแล้วยังมีรสชาติใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เลือกซื้ออีกมากมาย โดยสถานท่ีน้ีมาเป็น ธีม
ปาร์คท่ีมาในรูปแบบสวนสนุกช็อกโกแลต อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งของท่ีระลึกด้านหน้าและถ่ายภาพตามมุมสวยๆมากมาย 
(ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากน้ันพาทุกท่านไปช้อปปิ้ ง ท่ี มิตซุยเอาท์เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้ามากมายแบรนด์ดัง
ระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE 
ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และ
นาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, 
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA 
KIDS, และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย และภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส าหรับให้ท่านได้น่ังผ่อนคลาย   

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี8)  
ท่ีพัก: Hotel Raffinato Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 

 
 

   
เช้า        รับประทานอาหารเช้า (ม้ือท่ี9)  

   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 
11.55 น.        ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)     เท่ียวบินท่ี XJ621 
                     (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 
17.50 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บ ริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถาน ท่ีใ น
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศส าค ัญ : รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ท่ีจ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด

ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมท้ังค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อ ัพเดท 26 ก.ย. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเท่ียว ต ั้งแต ่ว ันที่ 11 ตลุาคม 65 ท่ีเดินทาง
มาในรูปแบบคณะทัวร์ 
 กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มน้ี 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ท่ีสนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเท่ียวจ าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังน้ี  
1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเน่ืองจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่งสามารถท า 
VDO call ได้และแชทได้ ต้องท าการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปล่ียนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเ ม่ืออัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปล่ียนเป็นสีเขียว 
2.Google maps ล้ิงค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาท่ีอยู่ในญี่ปุ่น 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านล้ิง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   
 

 

 

 

วันท่ีห้า          ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                              อาหาร เช้า

   



► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ท่ีได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่าน้ัน หรือ สามารถใช้ใบรับรอง
จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามท่ีองค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ท้ังหมด 7 ย่ีห้อ ได้แก่ Moderna, 
Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 
Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้ 
3. ส าหรับผู้ท่ีได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ท่ีไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองท่ีฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่
ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันท่ี 26 ก.ย. 65 อาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไ ม่
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ
ตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
**ส าคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะ น้ันทางบริษัทจะไ ม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม   
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วก รุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeท่ีน่ัง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเล่ือนวันได้)  
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ใน

โปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  



5. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าป รับ
ตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10 วันพร้อมช าระค่าน ้าหนัก** 
ซื้อน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท / เพ่ิม10กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/ เพ่ิม20กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท 

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 
แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกันครอบคลุมการรักษาเท่าน้ัน (เข้ารับรักษา
ในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพ่ิมวงเงิน
คุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกั นภัย  
ประกันภัยเดินทางอันนีโดยท้ังน้ีการท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบังคับให้บริษัทน าเท่ียว 
ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน  แต่ท้ังน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเ ว็บ
ไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว  
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 5000 เยน/ท่าน  ส าหรับกรุ๊ปท่ีมีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ คว าม

ประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีท่ีลูกค้าฉีดวัคซีนไม่

ครบตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่ อน ไข
ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ท้ังหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  



8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้  
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 
 


