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JXJ35 COUNTDOWN IN HOKKAIDO  
ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ ฮาโกดาเตะ โอตารุ อาซาฮิคาวะ ฟูราโน่ 9 วนั 7 คืน 

ที่พัก โทยะออนเซ็น 1 คืน • ฮาโกดาเตะ 1 คืน • อาซาฮคิาวะ 1 คืน • ซัปโปโร 4 คืน 
พิเศษ ปิ้ งย่าง Yakiniku และ เมนูขาปู ยอดนิยมของญี่ปุน่!! 

 

Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน ้าสีฟา้ Shirogane Blue Pond 
ตะลุยหมิะที่ลานสกีสวนชคิิไซ โนะ โอคะ เดินเล่นชมความสวยงาม เทศกาลไฟประดับซัปโปโร  



เมืองฮาโกดาเตะ  โกดังอิฐแดงคาเนโมริ  เนินชมวิวฮาจิมันซากะ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ 
หุบเขานรกจิโงคุดานิ หอคอยโงเรียวคาคุ ฟาร์มหมีสีน ้าตาล สวนสาธารณะโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร  
ท าเนียบรัฐบาล โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  

 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  

 

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

 

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

 
 
 
02.05 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบน

เคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย)  
10.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศ

ญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัด
หมาย) น าท่านผา่นพิธตีรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรส าคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช 
ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมืองตาก
อากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้,ทะเลสาบ,หนอง
บึงและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย จากนั้นน าท่านชม หุบ
เขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) เกิดจากภูเขาไฟซ่ึงยังไม่
ดับ จึงก่อ ใ ห้ เกิดน ้ า พุ ร้อนและบ่อ โคลนเดือดอันเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ น ้าร้อนในล าธารของ
หุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุก ามะถันซ่ึงเป็นแหล่งต้นน ้าของย่านบ่อ
น ้าร้อนโนโบริเบทสึ มองเห็นควันจากน ้าพุร้อนพุ่งข้ึนมา
ตลอดเวลา ให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

 

28 ธนัวาคม 65 – 
05 มกราคม 66 

 
57,888 

 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไมเ่กิน 2ป ี
6,000 บาท) 

 
18,500 

 
34 

 

วันทีห่นึ่ง       ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันทีส่อง        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – เมอืงโนโบริเบทสึ – หบุเขานรกจิโกคุดานิ - จุดชมวิว Silo 
Observatory ชมวิวทะเลสาบโทยะ             อาหาร เที่ยง,เยน็ 



  จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปที่ จุดชมวิว Silo Observatory เป็นจุดชมวิวที่ให้ท่านได้สัมผัสความกว้างใหญ่ของ
ทัศนียภาพ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ (Toyako) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางของฮาโกดาเตะและซัปโปโร เป็นทะเลสาบ
ปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มี
ความส าคัญ โดยเป็นทะเลสาบรูปวงกลมที่มีเส้นรอบวงยาว
ประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขา
ไฟเมื่อหลายแสนปีที่ผ่านมา นอกจากตัวทะเลสาบแล้ว ยัง
มองเห็นเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโทยะโกะ
ออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ นอกจากนี้ยัง
สามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซ่ึงได้รับการขนานนามว่าเป็นภเูขา
ฟูจิแห่งเอโซะทางทิศตะวันตก  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและ
ถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ที่พัก: Toya Hanabi Onsen ระดับใกล้เคียงกัน 3*  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3)  
 จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปเข้าชม ฟาร์มหมีสีน ้าตาล หมีสี

น ้าตาล หรือเรียกว่า ฮิกุมะ เป็นสัตว์สายพันธ์ใหญ่ ระดับสูงสุด
ในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศน์ ปัจจุบันก็ยังมีอยู่จริงๆ ใน
ป่าของญี่ปุ่น และมีมากในฮอกไกโด ว่ากันว่ามีประมาณ 
2,000 กว่าตัว หมีสายพัน์นี้ยังเป็นสัตว์ทีช่าวไอนุ ชนพ้ืนเมอืง
ของฮอกไกโด นับถือเป็นหนึ่งใน พระเจ้าอีก โดยชาวไอนุให้
ความส าคัญกับหมีสีน ้าตาลมาก ถึงขนาดมีการจัดพิธีส่ง
วิญญาณให้มันเมื่อถูกฆ่าอีกด้วย ฟาร์มนี้มีหมีกว่า 100 ตัว 
ถือเป็นที่แรกๆ ในการสร้างฟาร์มเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของ
มัน จากนั้นพาทุกท่านไปถ่ายภาพที่  หอคอยโกเรียวคาคุ 
(Goryokaku Tower) มีความสูง 90 เมตร หากนับรวม
สายล่อฟา้ด้วย จะเป็น 107 เมตร เป็นหอคอยรูปทรงดาวแฉก
ห้าเหลี่ยม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ สร้างขึ้นเมื่อปี 2006 เนื่องจากมี
ปืนประจ าอยู่ในทิศต่างๆท าให้มีลักษณะคล้ายรูปดาว ในปี 
ผู้ส าเร็จราชการคนก่อน ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นฐานทัพ แต่
หลังจากนั้นในปี 1914 ได้เปิดให้เป็นสวนสาธารณะซ่ึงเป็นสวน
ที่ชาวเมืองนิยมมาพักผ่อนกันในปัจจุบัน  

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  

วันทีส่าม         ฟาร์มหมีสีน ้าตาล - หอคอยโกเรียวกาคุ-โบสถ์คาทอลกิแทรพพิซไทน์ – เนินชมวิวฮาจมินัซากะ –  
          ท่าเรือและโกดังอิฐแดง - นั่งกระเช้า Mt. Hakodate Ropeway ชมวิวภเูขาฮาโกดาเตะ            อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็
  



ถ่ายภาพด้านหน้า โบสถ์คาทอลิกแทรพพิซไทน์ Trappistine 
Convent สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1898 โดยแม่ชีทั้ง 8 คนที่เดินทาง
มาเผยแพร่ศาสนา ต่อมาในปี 1925 โบสถ์แห่งนี้ได้ถูกไฟไหม้
และหลังจากนั้นอีก 2 ปีก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ ตัวตึกเป็น
อาคารที่สร้างจากอิฐแดงทั้งหลังรูปทรงคล้ายกับปราสาท
ของยุโรป เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสค์และโกธิค
ผสมผสานกัน ที่ โบสถ์แห่งนี้สามารถเที่ยวชมได้ เฉพาะ
ภายนอกเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าชมภายในโบสถ์ ด้านในมีแม่
ชีอยู่ประมาณ 60 คน และที่นี่จะมีพิพิธภัณฑ์และร้านขายของ
ที่ระลึกเล็กๆตั้งอยู่  ขนมและคุกกี้ของที่นี่รสชาติอร่อยมี
ชื่อเสียงเป็นอย่างมาก อบโดยเหล่าแม่ชีที่อยู่ประจ าในโบสถ์
แห่งนี้ นอกจากคุกกี้แล้วก็ยังมีของระลึกอย่างไม้กางเขนให้
เลือกซ้ือกลับไปเป็นของฝากอีกด้วย พาทุกท่านแวะถ่ายภาพ
กับ เนินชมวิวฮาจิมันซากะ Hachimanzaka จะเป็นเนินเขาที่
ลาดตัวลงไปจนถึงทะเล หากยีนจากที่จุดนี้จะเป็นแนวต้นไม้
สองข้างทางยาวตลอดแนว และเบื้องหน้าจะเป็นวิวของ
ท่าเรือฮาโกดาเตะ,ท้องทะเลและภูเขา เนื่องจากวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามจึงท าให้เป็นหนึ่งในจุดที่นิยมใช้เป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตร์และ โฆษณาต่างๆ  จากนั้ นพาทุกท่านไปที่  
Kanemori Red Brick Warehouse หรือ ท่าเรือและโกดงัอิฐแดง เมืองฮาโกดาเตะ สร้างตามแบบตะวันตกดว้ยอฐิแดง 
แต่เดิมที่แห่งนี้เป็นโกดังของพ่อค้าผู้มั่งค่ังที่สร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ ภายหลังโกดังจ านวน 5 หลัง
ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร โรงเบียร์ และอื่นๆ ด้านที่หันออกทะเลจะเขียนป้ายตัวโตๆ ว่า 
BAY จัดเป็นย่านช้อปป้ิงที่ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงาม ทุกท่านสามารถนั่งกินกาแฟหรือทานอาหารก็มีหลายร้านให้
เลือก พาทุกท่านขึ้นไปชมวิวบน ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate)  โดย กระเช้าภูเขาฮาโกดาเตะ (Mt. Hakodate 
Ropeway) ภูเขาแห่งนี้มีความสูง 334 เมตร เป็นจุดชมวิวที่ติดอันดับ 3 ของโลก รองจากฮ่องกงและอิตาลี และเมื่อขึ้น
ไปด้านบน ยังมีร้านค้าหลากหลายร้าน ไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟ ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหารเปิดให้บริการ 
อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพหรือได้ดื่มกาแฟ ทานอาหารท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันสวยงามแห่งนี้ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ข้ึนในกรณี
อากาศไม่เอื้ออ านวยหรือทางขึ้นปิด โดยเปลี่ยนไปเที่ยวที่ ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ Kyuu hakodateku 
koukaidou แทน เป็นอาคารแห่งนี้มีชื่อเสียงและมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในฮาโกดาเตะที่ถูกก าหนดให้เป็น
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของเมือง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)   

ที่พัก: Yunokawa Kanko Hotel Shoen ระดับใกล้เคียงกัน 3*  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 
 



 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 
 พาทุกท่านช้อปป้ิงที่ ตลาดปลาฮาโกดาเตะอาไซจิ Hakodate Asaichi market เป็นตลาดขายอาหารที่โด่งดังในหมู่

นักท่องเที่ยว เนื่องจากเมืองฮาโกดาเตะ เป็นเมืองส าคัญแห่งหนึ่งของฮอกไกโดเพราะติดทะเล ตลาดแห่งนี้จึงถูก
เรียกว่าเป็น “ห้องครัวของฮะโกดาเตะ” เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุดิบจากทั่วประเทศ มีร้านค้าจ าหน่ายของกินกว่า 250 
ร้านจากฮาโกดาเตะและฮอกไกโด เช่นอาหารทะเลสดใหม่, ผัก, ผลไม้, ขนมหวานและอาหารทะเลแปรรูป  

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  
จากนั้นน าท่านเดินทาง สู่  คลองสาย
วัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรม
อันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็น
เอกลักษณ์แห่งวีถีชี วิต 2 ฝั่ งคลองที่
ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลอง
โอตารุสร้างเพ่ือให้เรือเล็กล าเลียงสินค้า
จากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตาม
ริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกา้วหนา้เรือ
ใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่ง
เข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริม
คลอง เหล่ านี้  จึ งถู กดั ดแปลง เป็ น
ร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ น า
ท่านเที่ยวชม ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่ง
ท าเคร่ืองแก้วที่มี  ชื่อเสียงที่สุด ชมความ
สวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเคร่ืองแก้ว
หลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซ้ือได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการท าเคร่ืองแก้วต่างๆ  และ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
Otaru Music Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล 
ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท าให้ท่านผ่อนคลายอย่างดี มากกว่า 3,000 
แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย อิสระให้ท่านได้ท ากล่องดนตรีน่ารักๆใน
แบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่าน พาทุกท่านไปช้อปป้ิงที่ ย่านทานุกิโคจิ ย่านช้อปป้ิงในร่มยาวประมาณ1กิโลเมตรถูก
แบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน อาหาร ยา เส้ือผ้า รองเท้า 
ABC Mart นอกจากสถานที่แห่งนี้ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี จะเป็นแหล่งชอปป้ิงแล้ว ยังใช้เป็นที่จัดกิจกรรม เทศกาล
ต่างๆ จะใช้เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เพ่ือนัดไปปาร์ตี้สังสรรค์กันต่อยามดึก  เป็นย่านแหล่งบันเทิงที่ใหญ่
ที่สุดในภาคเหนือของญี่ปุ่น บาร์ ไนต์คลับ หรือร้านคาราโอเกะ น าท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด 
และยังเป็นเมืองใหญ่อันดับที ่5 ของญี่ปุ่นตามความหนาแนน่ของจ านวนประชากร ซัปโปโรแบ่งออกเป็น 10 เขตที่เต็มไป
ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย  

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)  ป้ิงย่าง yakiniku + ขาปูทาราบะและขาปูซูไวคานิ เสิร์ฟพร้อม Soft drink 
ที่พัก: Hotel Raffiato Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3*  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่ี่       ตลาดปลาฮาโกดาเตะอาไซจิ – คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ – เคร่ืองแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี - ยา่นทานกุโิคจิ 
                               อาหาร เชา้,เที่ยง,เย็น 



 
 
 
 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori 
Park) ตั้งอยู่ ใจกลางเมืองซัปโปโร  ซ่ึงแยกเมือง
ออกเป็นสองฝั่ ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี้ก็
จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความ
เขียวขจีและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ นอกจากจะได้
ด่ืมด ่ากับความร่ืนร่ืนในสวนแห่งนี้แล้วนั้น โดยสวนถูก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 เพ่ือเป็นจุดแบ่งเขต ระหว่างดา้น
เหนือซ่ึงเป็นส่วนของการบริหารเมือง กับด้านใต้ซ่ึงเปน็
ย่านที่อยู่อาศัย และธุรกิจต่างๆ สวนแห่งได้กลายเป็น
พ้ืนที่ พักผ่อนส าหรับประชาชน และยังเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยจากนั้น
พาทุกท่านไปถ่ายภาพด้านหน้า หอนาฬิกา Sapporo 
Clock (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) หอนาฬิกา
โบราณประจ าเมืองซัปโปโรที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์ค
ส าคัญของมือง แค่ภายนอกก็แสดงให้เห็นถึงความ
เก่าแก่ขึงขลังที่ผ่านยุคสมัยมาหลายกาลเวลา เพราะที่นี่
เป็นส่ิงก่อสร้างสไตล์ตะวันตกที่เก่าแกท่ีสุ่ดของเมืองซัป
โปโรด้วย ข้างบนยอดตึกยังมีนาฬิกาโบราณที่ยังท า
หน้าที่คอยบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง พร้อมทั้งเสียง
ระฆังที่ดังกังวานในทุกๆ ชั่วโมงยามเพ่ือบอกเวลา 
อาคารหลังนี้มีสถาปัตยกรรมเป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสี
แดงและผนังสีขาวออกเหลืองในสไตล์บ้านที่นิยมใน
อเมริกากลางและอเมริกาตะวันตกในช่วงยุคบุกเบิก๖ 
ถ่ายภาพด้านหน้า ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะ
คะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง 
ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888  เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อ
คอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาล
แห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจาก
อิฐจ านวนกว่า 2.5 ล้านก้อน ศาลาว่าการมีทางเข้า
ด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยังถนนอีกสายที่อยู่
ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทางผ่านที่ผู้คนในเมืองจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในเมือง จะเห็นว่ามีผู้คนเดินขวักไขว่
ตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย และพาทุกท่านไปช้อปป้ิงที่ JTC Hokkaido แหล่งช้อป
ปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น เช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ 
วิตามิน อาหารเสริม และครีมต่างๆ เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝาก ของขึ้นชื่อของที่นี้ก็คือ โฟมล้างหน้า
ถ่านภูเขาไฟฟูจิ ของขึ้นชื่อของประเทศญีปุ่นที่นักท่องเที่ยวส่วนมากมกัซ้ือเป็นของฝาก ท าจากถ่านหินเข้มของจากภเูขา
ไฟญี่ปุ่น ผสมด้วย สาเก,ลูกพลับ และ ไฮยารูลอน ช่วยขจัดส่ิงสกปรกและรักษาปัญหาผิว สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้
ผิวแพ้ง่าย และ อาหารเสริมของดอกเตอร์โนกุจิ ผู้ปรากฎอยู่บนธนบัตร 1,000 เยน ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2000 ประเทศญี่ปุ่น
มักน าภาพบุคคลส าคัญพิมพ์ลงบนหน้าธนบัตร ซ่ึง ดร.โนกุจิ ฮิเดโยะ เป็นนักวิจัยแบคทีเรียชาวญ่ีปุ่น คิดค้นยารักษาโรค
มาย นท้ายสุดได้อุทิศตนเพ่ือวิจัยโรคร้ายต่าง ๆ จนวาระสุดท้ายของชีวิต ท าใหอาหารเสริมของเขาเป็นที่ยอมรับและมี
ชื่อเสียงมาก   

วันทีห่้า สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิกา Sapporo Clock – ทีท่ าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - JTC Hokkaido แหล่งชอ้ปปลอด    
ภาษี – ตลาดปลาโจไกอิจบิะ - โรงงานชอ็กโกแลตฮอกไกโด-มิตซุยเอาทเ์ลท็               อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็ 



เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)  
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ตลาดปลาโจไกอิจิบะ Jyogai 
Ichiba เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร 
เป็นตลาดที่คึกคักและมากมายไปด้วยของฝากขึ้นชื่อ
ของซัปโปโรและผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่าน
สามารถลองรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆที่ร้านใน
ราคาที่ไม่แพงส่ังตรงมาจากที่ต่างๆของออกไกโดและ
ท่านสามารถซ้ืออาหารทะเลและของฝากต่างๆได้ที่นี่ 
จากนั้นพาทุกท่านไปทีแวะถ่ายภาพด้านนอก และช้อป
ป้ิงของข้ึนช่ือฮอกไกโดที ่โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิ
บิโตะ Shiroi koibito park ไปเยือนบ้านเกิดคุกกี้ของ
ฝากชื่อดัง ขนมของฝากยอดฮิตจากฮอกไกโดนี้ผลิต
โดยบริษัท Ishiya คุกกี้แผ่นบางกรุบกรอบประกบไวท์ช็อคโกแลตหวานละมุน นอกจากสูตรคลาสสิคนี้แล้วยังมีรสชาติ
ใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เลือกซ้ืออีกมากมาย โดยสถานที่นี้มาเป็นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบสวนสนุกช็อกโกแลต 
อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงของที่ระลึกด้านหน้าและถ่ายภาพตามมุมสวยๆมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน) 

จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปป้ิงที่ มิตซุยเอาท์เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายแบรนด์ดังระดับ
โลก และแบรนด์ญี่ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ 
เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกา
หรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้าส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และ
สินค้าอื่นๆอีกมากมาย และภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส าหรับให้ท่านได้นั่งผ่อนคลาย 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)  
                  ที่พัก: Hotel Raffiato Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3*  

   ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ สวนชิคิไซ โนะ โอคะ (Shikisai no oka) เป็นสวนที่มีชื่อเสียงมาก สวนดอกไม้บนเนินที่มีพรม
ดอกไม้บานหลากหลายสีเรียงกันสวยงามมากในช่วงฤดูไม้ผลิ นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพเก็บความประทบัใจกัน กลับกนั
ในช่วงฤดูหนาวสวนดอกไม้และพ้ืนที่ตรงนี้จะปกคลุมเต็มไปด้วยหิมะจ านวนมาก ท าให้กลายเป็นลานสกี ที่มีกิจกรรม
มากมาย หนึ่งในนั้นคือ การขับสโนว์โมบิล Snow Mobile เป็นกิจกรรมยอดนิยมอย่างมากในช่วงหน้าหนาว ความสนุกของ
การขี่  สโนว์โมบิล คือความเร็ว ความคล่องตัว อารมณ์คล้ายการขับเจ็ทสกีฟังค าแนะน าจากครูฝึกมืออาชีพที่มี
ประสบการณ์ที่จะมาสอนให้ทุกทา่นไถลไปตามเนนิน ้าแข็งได้อย่างถูกวิธี (ค่าทัวรไม่รวมค่ากจิกรรมขับ Snow Mobile) อิสระ
ให้ท่านเลือกท ากิจกรรมได้ตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถถ่ายภาพกับบรรยากาศได้ กรณีในช่วงปีใหม่ลานสกี สวนชิคิไซ 
โนะ โอคะ ปิดให้บริการ ขอเปลี่ยนเป็นลานสกีบริเวณใกล้เคียงแทน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นพาทุกท่านไปชมความน่ารักของ นิงเกิ้ลเทอเรส 
(Ningle Terrace) ตั้งอยู่ในภายในบริเวณโรงแรม New 
Furano Prince ซ่ึงเป็น 1 ใน 2 สกีรีสอร์ทของเมือง Furano 
โดยมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วย
กระท่อมไม้น่ารักๆ สร้างเรียงรายไปตามทางเดิน กระท่อม
แต่ละหลังก็คือร้านขายของแต่ละร้าน กระท่อมแต่ละหลังใน 
Ningle Terrace สร้างมาจากวัสดุธรรมชาติทั้ งหมด 
ทางเดินก็ท ามาจากแผ่นไม้กระดานเช่นกัน เรียกได้ว่า 
เหมือนเดิมชมกระท่อมไม้ในป่า ร้านค้าในนี้ ส่วนใหญ่จะขาย
สินค้าที่เป็นงานฝีมือ งานไม้ งานเซรามิค งานแกะสลัก เป็น
ต้น ในฤดูหนาว เมื่อหิมะตกโปรยปรายลงมา จะย่ิงเพ่ิมเสนห์่
ให้แก่ Ningle Terrace เพราะว่าตามทางเดินไม้กระดาน ก็จะมีหิมะสีขาวเกาะอยู่รอบๆ บนหลังคากระท่อมไม้หลังน้อยก็จะมี
หิมะกองอยู่ด้านบน ย่ิงยามค ่าคืนจะมีการเปิดไฟตามทางเดินและกระท่อมต่างๆ ย่ิงท าให้สถานที่แห่งนี้เหมือนดินแดนในฝัน  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13)  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีห่ก      ลานสกี สวนชิคิไซ โนะ โอคะ Optional tour! การขับสโนว์โมบลิ Snow Mobile -  นิงเกิ้ลเทอเรส –  
      Winter Illumination Aoike Light up ที่ บอ่น ้าสีฟา้ - ออิอนมอลล์ อาซาฮิคาวะ      อาหาร เชา้, เที่ยง
   



จากนั้นชม  Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน ้าสีฟา้ Shirogane Blue Pond ต้ังอยู่ในเมืองบิเอะ บ่อนําที่ถูก
กักไว้จากการสร้างเขื่อนเพ่ือป้องกันโคลนถล่มบริเวณภูเขาไฟในแถวนั้นการที่น ้าในบ่อมีสีฟา้มากกว่าบ่อน ้าทั่วไปเพราะ 
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์จากการปะทุของภูเขาไฟ ส าหรับในช่วงฤดูหนาวนั้น น ้าในบ่อจะแข็งจนกลายเป็นหิมะสีขาวโพลน แต่
ก็ให้ความสวยงามไปอีกแบบใครที่ว ซ่ึงเพ่ิมความพิเศษไปอีก เพราะเป็นการชมในช่วง Winter Illumination Aoike Light 
up  ซ่ึงมีการฉายไฟที่บ่อน ้าในความมืดท่ามกลางหิมะ เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆ เมื่อ Illumination เร่ิมต้นข้ึน แสงสี
ฟา้ได้ย้อมบ่อน ้าสีขาวทีป่กคลุมด้วยหิมะให้กลายเป็นบ่อน ้าทีร่าวกับมีน ้าสีฟา้มรกต ถือเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตอีกหนึ่งที ่อิสระ
ให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย   

 
 
 
 
 
 
 
 

อิสระช้อปป้ิงที่ AEONMALL Asahikawa Ekimae (อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ เอกิมาเอะ) แหล่งช้อปป้ิงของอาซาฮิกาวะ
ที่AEONMALL เป็นแหล่งรวมของหวานชื่อดังและอาหารรสเลิศมากมายจากทั่วฮอกไกโด มีศูนย์อาหารอยู่ที่ชั้น 1 และพ้ืนที่
ร้านอาหารบนชั้น 4 มีอาหารหลากหลายให้เลือกตั้งแต่อาหารตะวันตกไปจนถึงอาหารญี่ปุ่น และที่นี่สามารถซ้ือของฝากได้
ทุกอย่างทั้งขนมหวานชื่อดัง ของฮอกไกโด ขนมหวานที่ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เช่น ROYCE' ที่มี Potato chip 
Chocolate (มันฝร่ังทอดเคลือบช็อกโกแลต) ที่ได้รับความนิยมในไทยอีกด้วย 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 ที่พัก: Smile Hotel Asahikawa / Route-Inn Asahikawa Ekimae Ichijo Dori 3* หรือระดับใกล้เคียง 
 ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่4)  
เยีย่มชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เปน็สวนสัตว์ทีม่ีชือ่เสียงของเมืองอาซาฮิกาวะ เนือ่งจากทีน่ี่จัดสภาพ
การเลี้ยงให้เลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด ไฮไลท์ของสวนสัตว์นี้คือ ”อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซ่ึงเป็นอุโมงค์ที่จะผ่านบริเวณ
สระว่ายน ้าของฝูงเพนกวิน ท าให้เราเหมือนได้ใกล้ชิดกับเพนกวิน และหนา้หนาวจะพบกับ “พาเหรดเพนกวิน” ที่เดนิออกมา
เป็นขบวนให้ได้เราชม ได้ใกล้ชดิและถา่ยภาพเก็บความประทบัใจกนั จากนัน้พาทกุท่านเยีย่มชม หมูบ่้านราเม็งอาซาฮิยามา่ 
Asahikawa Ramen Village เมนูราเม็ง ทอ้งถิ่นทีม่ีช่ือเสียงของเมอืงอาซาฮิกาว่า โดดเดน่ด้วย น ้าซุปโซยุ ที่ค่อนขา้งมัน
เพราะมนี ้ามนัหมเูป็นส่วนประกอบ เพ่ือท าให้ซุปยังอุน่อยูแ่ม้ในอากาศหนาว เส้นราเมงมลีกัษณะแข็งหยกั ส่วนทอ้ปป้ิงหลกัๆ
จะเปน็ หน่อไม้ และต้นหอม ภายในหมู่บา้นรวบรวมร้านราเม็งเด็ดๆของเมอืงเอาไว้หลายร้าน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีเ่จ็ด           สวนสัตว์อาซาฮิยามา่ – หมูบ่้านราเม็งอาซาฮิยาม่า -    หา้ง Chitose Outlet Mall Rera -   
           เทศกาลไฟประดับ Sapporo White Illumination                                                            อาหาร เช้า, เที่ยง
   



 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่15) คูปองลิ้มลองเมนูราเม็งยอดฮิต 

อิสระ ช้อป ป้ิง  ห้ าง  Chitose Outlet Mall 
Rera เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะฮ
อกไกโดด้วยพ้ืนที่กว่าแสนตารางเมตร มี
ร้านค้าแบรนด์ดังต่างๆมากมายทั้งของ
ญี่ปุ่นและต่างประเทศกว่า 130 ร้าน เช่น GAP, 
ร้านรองเท้า  ABC-Mart, GUCCI, COACH, 
BEAM, LEVIS, ADDIDAS, Saiko, LEGO, 
ร้านขายยา, ร้านขายของเด็ก, ร้านของสัตว์
เลี้ ยงและ ร้านเค ร่ืองใช้ ไฟฟ้า  เที่ ยวชม 
เ ท ศ ก า ล ไ ฟ ป ร ะ ดั บ  Sapporo White 
Illumination บริเวณลานเมืองซัปโปโร คิ
ตะซันโจ (Sapporo Kita3 -Jo Hirobaa) คือ
เทศกาลประดับไฟของเมืองซัปโปโรและเป็น
งานเทศกาลประจ าฤดูหนาวของเมือง ลักษณะการจัดงานจะมีการแบ่งพ้ืนที่ในแต่ละส่วนของย่านใจกลางเมืองและตาม
ถนนเส้นการค้าหลักในการประดับดวงไฟหลากสีเพ่ือความสวยงาม เป็นเทศกาลที่มีอายุเก่าแก่จัดข้ึนคร้ังแรกในปี 1981 
ด้วยการประดับไฟกว่า 1,000 ดวง และมีการจัดงานติดต่อกันเร่ือยมา ปัจจุบันถือเป็นเทศกาลฤดูหนาวที่มีความ
ย่ิงใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญ่ีปุ่น โดยบริเวณที่จะพาชมคือบริเวณหน้าทางเข้าที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Quintessa Hotell Sapporo Susukino 3* หรือระดับใกล้เคียง 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่6)  
อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Quintessa Hotel Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่17) นื่องจากช่วงฤดูหนาวอาจเจอหิมะจ านวนมากท าให้การเดินทางอาจล่าช้ากว่าปกติ จึง
จ าเป็นต้องเดินทางสู่สนามบินไวกว่าปกติ อาจบริการอาหารเช้าแบบกล่อง SET BOX   
เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนิวชิโตะเซะ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

11.55 น.     ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบนิที่ XJ621 
                  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 
17.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

      
 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 

วันที่แปด       อิสระทอ่งเที่ยวตามอธัยาศัย                                                                 อาหาร เชา้

   

วันทีเ่กา้       ท่าอากาศยานนิวชโิตะเซะ - ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                             อาหาร เชา้

   



ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด
ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุน่ (อพัเดท 26 ก.ย. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนกัทอ่งเทีย่ว ตั้งแต ่วันที ่11 ตุลาคม 65 ที่เดินทางมา
ในรูปแบบคณะทัวร์ 
🔵กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  
1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซ่ึงสามารถท า 
VDO call ได้และแชทได้ ต้องท าการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมื่ออัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว 
2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้ใบรับรอง
จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ 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 าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่
ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 26 ก.ย. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึ้นอยูก่ับทางรัฐบาลญี่ปุน่ 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 



**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเ่ข้าพักหอ้งโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมอืงทีร่ะบไุว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง
อย่างช้า 10วัน พร้อมช าระค่าน ้าหนัก**   

 ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม 10 กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม 20 กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท  
7. ค่าประกนัอบุัติเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภัยที่บริษัทท าไว้ 

ทั้งนีย้่อมอยู่ในข้อจ ากัดทีม่ีการตกลงไว้กบับริษัทประกันชีวิต ทกุกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส่ังซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

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

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเกบ็ ณ สนามบนิวนัแรก  ท่านละ 8,000 เยน / ท่าน ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความ

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

ไม่ครบตามเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 



 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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