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วนัแรก  สนามบินดอนเมือง 
 
23.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เคาน์เตอร์ 4 เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง 

และผ่านขั้นตอนการเช็คอนิ  
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จดัที่นั่งแบบ 3-3-3 มบีริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขา
ไปและขากลบั  (น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

20.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เคาน์เตอร์ 4 เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง 
และผ่านขั้นตอนการเช็คอนิ 

 นัดหมายเวลา 20.30 น. พเีรียดเดนิทางเร่ิมต้น 30 มนีาคม 2562 เป็นต้นไป  
23.55 น. เดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น โดยเทีย่วบินที ่XJ 620  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
 

วนัทีส่อง สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ 
                            จุดชมววิทะเลสาบโทยะ 
 
02.20 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ 620  บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
10.50 น./08.55   เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ โนโบ

ริเบทสึ”เมืองท่ีเป็นเมืองตากอากาศช่ือดงัแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น มีช่ือเสียงดา้นออนเซ็น เป็นเมืองท่ีเหมาะส าหรับไปพกัคา้งคืน
และเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยิ่ง น าท่านชม จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก ภายในบริเวณน้ีประกอบไปดว้ยบ่อน ้ าพุร้อนและบ่อ
โคลนเดือดเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  จากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือหน่ึงพนัปีก่อน ท าใหมี้ลกัษณะคลา้ยกระทะทองแดง  ซ่ึงจะมี
ควนัพวยพุ่งอยูต่ลอดเวลา  จากใตพิ้ภพ ท าให้ผูค้นขนานนามท่ีแห่งน้ีวา่ หุบเขานรก และท่ีน่ียงัเป็นตน้ก าเนิดบ่อออนเซนท่ีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพและผิวพรรณแห่งเมืองโนโบริเบทสึ ท่ีมีช่ือสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโดอีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง น าท่านเขา้ชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็น
สถานท่ีเพาะพนัธ์ุหมีสีน ้ าตาล นกัท่องเท่ียวสามารถเยีย่มชมลูกหมีสีน ้ าตาลไดอ้ยา่งใกลชิ้ดผา่นกระจกใส และมีหมีโตเต็มวยัท่ี
ไม่ดุร้ายโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนกัท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอน็ดูทีเดียว หากใครตอ้งการใกลชิ้ดกวา่น้ีก็สามารถเขา้ไป
ยงัห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย ์ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน ้ าตาลเดินผ่านไปมา และไดย้ินเสียงและกล่ินของหมีผ่านรูระบาย
อากาศเลก็ๆ นอกจากน้ียงัยงัขายขนมปัง และแอปเป้ิล ให้นกัท่องเท่ียวไดป้้อนอาหารหมีอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จุด
ชมวิวทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะ แบบพาโนราม่า และยงัสามารถมองเห็นภูเขานอ้ยใหญ่ท่ีอยู่
รายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ 
ตั้งอยูใ่กลก้บัทะเลสาบชิโกสึ 

   

 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัที ่  โรงแรม KIRORO RESORT หรือระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม สกรีีสอร์ท – ดวิตีฟ้รี - โอตารุ - คลองโอตารุ – โรงเป่าแก้วคติาอชิิ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี  
                         มติชุยเอาเล้ตท์ – ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ– บุฟเฟ่ต์ชาบู + ขาปู 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางเขา้สู่ ลานกิจกรรมหิมะ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั กิจกรรมหิมะให้เล่น เช่น สโนวโ์มบิล และสโนสเลด หรือจะเลือก
เล่นผาดโผนในสไตลท่์านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเคร่ืองเล่น ประมาณ 5,000-15,000 เยน)  

 
* ทั้งนีก้ารเล่นกจิกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึน้กบัสภาพภูมอิากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น* 
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จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีร้านคา้ปลอดภาษี DUTY FREE  ซ่ึงมี
สินคา้ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงอยา่งมากมายโดยปราศจากภาษี ซ่ึงสินคา้ท่ีเป็ฯท่ีนิยมไดแ้ก่ย  าบ ารุงร่างกายและผลิตภณัฑเ์คร่ื
งอส าองคข้ึ์นช่ือของญ่ีปุ่นซ่ึงไม่สามารถหาซ้ือจากเมืองอ่ืนได ้
น าท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยูบ่นท่ีลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเป็น
แหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอ
ตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู ่ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งน้ี
สร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างข้ึนจากการถมทะเล เพ่ือใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท่ี้โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิก
ใชแ้ละมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพ่ือท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มีการสร้างถนนเรียบ
คลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 
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เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว โดยการเป่าแกว้ด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าให้เคร่ืองแกว้ท่ีออกมามีรูปแบบและสีท่ี
แตกต่างกนั น าท่านเดินชม พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท ์หน่ึงในร้านคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีในญ่ีปุ่น โดยตวัอาคารมีความสวยงาม และถือเป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์เมือง  

     

      นอกจากน้ีดา้นหน้าพิพิธภณัฑ์ยงัมี “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตล์องักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็น
ของท่ีระลึกท่ีเมือง Vancouver มอบให้แก่เมือง Otaru นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้ าประกอบกับมีเสียงดนตรีดังข้ึนทุกๆ 15 นาที 
เหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนหน่ึงท่ีประเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไม่มาชม ตอ้งไปชมท่ีแคนนาดากนันะจ๊ะ 
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 หลงัจากเดินเท่ียวชมและเพลิดเพลินไปกบักล่องดนตรีท่ีหลากหลายและถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาไอน ้ าโบราณเรียบร้อยแลว้ เดิน
ขา้มถนนมาอีกสกัเลก็นอ้ย แลว้มาพกัเหน่ือยกบัร้านค่าเฟ่น่ารักๆกนัดีกวา่ ไปประเดิมดว้ยร้านแรกกนัเลยจา้ 

 เดินขา้มถนนมาประมาณ 50 เมตร ดา้นขวามือก็ตอ้งสะดุดตา สะดุดใจ ไปกบัความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคิตต้ี ท่ีทา้ทายรอให้
ทุกๆท่านเขา้ไปเยี่ยมชม ผ่านมาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ยา่งไรกนั แวะชมกนัสักหน่อยสิค่ะ เม่ือเขา้ไปในร้านทุกท่านสามารถ
เลือกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซ่ึงขา้งหลงัแกว้จะมีการสกรีนค าวา่ otaru ติดไวด้ว้ยนะคะ ซ่ึงแกว้ก็
จะมีมากมายหลากหลายแบบให้เลือก ราคาก็จะแตกต่างกนัออกไป เม่ือซ้ือแก้วพร้อมเคร่ืองด่ืมเรียบร้อยแลว้สามารถเติม
เคร่ืองด่ืมฟรีไดอี้กรอบดว้ยนะคะ เลือกเคร่ืองด่ืมเรียบร้อยแลว้ เชิญเลือกท่ีนั่งตามอธัยาศยัท่ีบริเวณชั้นสองไดเ้ลยจา้ หรือถา้
ใครไม่อยากนัง่บริเวณชั้นหน่ึงจะเป็นโซนขายของท่ีระลึก หรือจะสนุกสนานไปกบัการหมุนตูก้าชาปองเส่ียงทายหาของฝาก
ไปฝากคนท่ีคุณรักก็ตามแต่สะดวกเลยค่ะ  

 

 ออกจากร้านคาเฟ่คิตต้ีไม่ทนัไร ก็จะเจอร้านถดัมาท่ีเรียกกนัวา่ มาถึงฮอกไกโดทั้งทีตอ้งไม่พลาด LETAO กนันะจ๊ะ 
เป็นค่าเฟ่ให้นัง่ทานและสามารถสั่งกลบัไดซ่ึ้งบางวนัอาจจะตอ้งรอคิวกนัสักนิดนึง  ส่ิงตอ้งห้ามก็คือ ห้ามพลาดท่ีจะล้ิมรส 
และห้ามพลาดท่ีจะห้ิวกลบัมาเป็นของฝากบุคคลอนัเป็นท่ีรักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ท่ีควรค่าแก่การทานคือชีสเคก้นั่นเอง 
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สัมผสัล้ินท่ีนุ่มละมุน กล่ินหอมหวาน ให้รสชาติหวานพอดี ล้ิมรสพร้อมกบัจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไม่มี
อะไรจะฟินไปยิง่กวา่น้ีแลว้ววว 

 

 

 

เดินต่อกนัมาอีกนิดให้อาหารก่อนหน้าน้ีไดย้อ่ย ก็จะเดินมาเจอกบัร้าน KITAKARO เป็นร้านคาเฟ่ขนม
หวาน เมนูท่ีแนะน านั้นก็คือ ซูว์ครีม ซ่ึงจะคลา้ยเอแคล์บา้นเรานัน่เอง แต่เร่ืองรสชาตินั้นไม่ตอ้งพูดถึง อร่อย
มากกวา่แน่นอน ซ่ึงตวัแป้งดา้นนอกนั้นจะให้สัมผสัท่ีกรอบนอกนุ่มในตดักบัรสครีมท่ีหวานละมุนกลมกล่อม
ช้ินเดียวไม่เคยพอ มาถึงฮอกไกโดแลว้ควรลองทานกนันะคะ ทานท่ีเมืองไหนก็ไม่อร่อยเท่าท่ีฮอกไกโดจริงๆ
ค่ะ ซ่ึงแต่ละมืองจะมีเอลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวัของมนัเอง เพราะฉะนั้นมาแลว้ตอ้งหา้มพลาดค่ะ 
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 ไหนๆก็เดินทางมากบัสายของหวานแลว้ก็ทานของหวานกนัให้เตม็ท่ีจุใจกนัไปเลยค่ะ มากนัท่ีร้านแนะน าร้านสุดทา้ย
กนัค่ะ ร้านน้ีก็คือ คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรักสนูปป้ี ซ่ึงจุดเด่นของร้านน้ีก็คือไอศกรีมนัน่เองค่ะ ซ่ึงมีหลากหลายรสชาติใหเ้ลือก
ชิม เป็นซอฟท์ครีมเน้ือนุ่มละมุน ภายในร้านแบ่งเป็นสองชั้น ซ่ึงชั้นท่ีสองจะเป็นโซนร้านอาหาร การตกแต่งร้านก็ไม่พลาดท่ี
จะตกแต่งไปด้วยสนูปป้ีทั้ งร้านแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เคร่ืองด่ืมแล้ว ทางร้านยงัจ าหน่ายของท่ีระลึก
เก่ียวกบัสนูปป้ีเพ่ือเอาใจคนรักสนูปป้ีกนัดว้ยค่ะ มีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ืออยา่งมากมาย 
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 ออกมาจากพิพิธภณัฑ์เคร่ืองแกว้ ของดี ของเด็ด ของเมืองโอตารุ ยงัไม่หมดนะจ๊ะ เดินออกมาเล็กน้อยก็จะมองเห็น
ร้านไอศกรีมท่ีช่ือวา่ VENETIAN CAFETERIA ร้านน้ีมีเมนูยอดฮิตนัน่ก็คือ ไอศกรีมสายรุ้ง 7 สีนัน่เอง เป็นซอฟทค์รีม 7 สี 
เสิร์ฟใส่โคน 7 ชั้น ชั้นละ 1 สี อนัไดแ้ก่ องุ่น สตอเบอร์ร่ี ชาเขียว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวนเดอร์ ด้วยรสชาติท่ี
เขม้ขน้ของไอศกรีมบวกกบัโคนคุกก้ีแสนอร่อย ผา่นมาทั้งทีหา้มพลาดนะจ๊ะ  

 

 
 

จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของสินคา้แบรนด์เนม
ช่ือดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถึง 128 แบรนด ์อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมดว้ยสินคา้

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 
บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 
 

ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในห้าง ยงัมีศูนยอ์าหาร
ขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนัง่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟาร์มสดมาขาย
อีกดว้ย  

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พเิศษกบัเมน ูบุฟเฟ่ต์ชาบู+ปู 
จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เก่าแก่ของเมืองซปัโปโร โดยมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 7 บลอ็ก ภายในนอกจากจาก
จะเป็นแหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดโีอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็น
ศูนย์รวมของเหล่าวยัรุ่นด้วย เน่ืองจากมเีกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองก ีร้าน 100 เยน นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมี
การตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกิขนาดใหญ่ 
 

 
 

พกัที ่ โรงแรม TOKYO REI HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ี่ ฟรีเดย์อสิระ ช้อปป้ิงที ่เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระเตม็วนั ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดค์อยใหค้  าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 
- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซัปโปโร ตั้ งอยู่ติดกับสถานี เจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้ ง

ห้างสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนยอ์าหาร มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็คทรอนิคส์ ,ร้าน100เยน, ร้านUNIQLO ขายเส้ือผ้าแฟชั่นวยัรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เคร่ืองส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ท่ีชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดบัความสูง 160 เมตร 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 
บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 
 

จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั้งกลางวนักลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวทีาว
เวอร์ตั้งอยูก่ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ยา่นซูซูกิโนะ ส่องสวา่งท่ีจุดกลางเมืองติด ๆ กนัมีตึก ESTA ซ่ึงท่ี
ชั้น 10 เป็นศูนยร์วมร้านราเมน ซ่ึงมีอยูป่ระมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในยา่นซูซูกิโน่ (ไม่รวมตัว๋
ข้ึน จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ย่านซูซูกโินะ ตั้งอยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะ เมืองซปัโปโร โดยอยูถ่ดัลงมาทางใตข้องสวนสาธารณะ
โอโดริประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือเป็นยา่นท่ีคึกคกัและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคืนท่ีมีการเปิดไฟ
ตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยูใ่นยา่นแห่งน้ี นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถาน
บนัเทิงเริงรมยย์ามราตรีต่างๆ ทั้งไนทค์ลบั บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึง
ไม่แปลกท่ีนกัท่องเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแห่งนี 

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแห่งน้ี สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่ง
น้ีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลท่ีจบัไดส่้วนใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึง
จะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือท่ี ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงชาวบา้นเขา้ มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัข้ึนช่ือเร่ือง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน 

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
พกัที ่  โรงแรม TOKYO REI HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห้่า  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.55 น าทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง 
15.10  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 
 
 

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

 
 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ** 
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อตัราค่าบริการ 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทำ่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

XJ620  DMK – CTS  02.20 – 10.50 
XJ621  CTS – DMK  09.55 – 15.10 

27 – 31 มนีำคม 2562 29,999 8,000 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 62 30,999 8,000 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย.62 30,999 8,000 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทำ่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

XJ620  DMK – CTS  23.55 – 08.55 
XJ621  CTS – DMK  09.55 – 15.10 

**หมำยเหตวุนัที ่30 ม.ีค. หมำยเลขไฟลท์เปลีย่นแปลงเป็น XJ9620  DMK – CTS 23.55 – 08.55 พเีรยีดเดยีวเทำ่น ัน้** 

30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 62 30,999 8,000 

31 ม.ีค. – 04 เม.ย. 62 30,999 8,000 

01 – 05 เมษำยน 2562 29,999 8,000 

02 – 06 เมษำยน 2562 29,999 8,000 

03 – 07 เมษำยน 2562 29,999 8,000 

04 – 08 เมษำยน 2562 29,999 8,000 

05 – 09 เมษำยน 2562 29,999 8,000 

06 – 10 เมษำยน 2562 31,999 8,000 

07 – 11 เมษำยน 2562 29,999 8,000 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลกิ 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทาง
บริษัทได้ท าการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง  

 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใในการเล่ือนการ
เดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
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กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใในการคืนมัดจ าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระ
ค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็ใบให้กบัสายการบินเป็นทีเ่รียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มนัทีย่งัมไิด้ช าระ ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดนิทาง 

 
หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 2. ไม่มรีาคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซ่ีา ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 
 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ใน
หอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

 
 
 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมคุีณสมบัตกิารเข้า
ประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น ทางทวัร์จดัเตรียมให้ 
2. ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได้ (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นต้น) 
3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์จดัเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น ทางทวัร์จดัเตรียมให้ 
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่
ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้ถือวา่นกัท่องเท่ียวสละ
สิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 

น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่า

เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การ
ส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่า
เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ
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ประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทั
ก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และ
อ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทางบริษทัพร้อมการช าระเงิน
มดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทาง

บริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ

ล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่า
ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
ของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์
อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใต้
ทอ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 
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