
 

 

 

รหัสทัวร ZET1903977 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด อาซาฮิยามา โอตารุ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน (XJ) 
เมืองอาซาฮิกาวา   หมูบานราเมน   สวนสัตวอาซาฮิยามา   อิออนมอลล 
ลานกิจกรรมหิมะ   โอตารุ   พิพิธภัณฑกลองดนตรี   ถนนซาไกมาชิ 
ดิวต้ีฟรี   ชอปปم�งถนนทานุกิโคจ ิ

 



 

 

 

วันแรก       กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมือง 

23.00 น. พรอมกันที่สนามบนิดอนเมือง ชัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร
เอเชียเอกซ เคานเตอร 4 เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน  

  
วันที่สอง สนามบินซัปโปโร - เมืองอาซาฮิกาวา - หมูบานราเมน - สวนสตัวอาซาฮิกาวา 

- อิออน มอลล   
02.10 น. เดินทางสู สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยเท่ียวบินที่ XJ 620 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ 
(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 
 

 
 

10.40 น.   เดินทางถึงสนามบนิชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ปุ�นแลว  นําทานเดินทางสู RAMEN VILLAGE หรือ 
หมูบานราเมน ”หมูบานช่ือดังของเกาะฮอกไกโด นับยอนหลังไปต้ังแตสมัยตนโชวะ ซึ่ง
ชวงเวลาน้ันเปนชวงเวลาท่ีถือกําเนิดราเมนขึ้น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่
หลากหลายชนิดของประเทศจีนเขาดวยกัน และตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดเสร็จ
สิ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาวา ก็ไดถือกําเนิดขึ้นจากความคิดสรางสรรคตางๆ เขาไว
ดวยกัน อาทิเชน วิธีการคงความรอนของน้ําซุปใหอยูไดนานขึ้นโดยเคลือบผิวน้ําซุปดวย
น้ํามันหมู หรือจะเปนน้ําซุปซีอ๊ิวที่เคี่ยวจากกระดูกหมูและน้ําสตอคซีฟู�ด ปลาซารดีนแหง 
หรือ “นิโบะช”ิ และเสนบะหมี่ทีม่ีสวนผสมของน้ํานอยกวาปกติและดวยความโดงดังและ
มีเอกลักษณของราเมน เมืองอาซาฮิกาวาแหงน้ีเปนที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ�น 



 

 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (คืนเงินทานละ 1,000 เยน) ซึ่งในหมูบานรา
เมนนี้มีรานบริการใหทานอยางมากมายและหลากหลายเมนู อิสระใหทานเลือก
ทานราเมนตามสไตลของทานซึ่งแตละรานจะมีเมนูและรสชาติทีแ่ตกตางกันออกไป 
แตที่เหมือนกันทุกรานนั้นคือความเขมขนของนํ้าซุปและเสนที่เหนียวนุมแบบฉบับ
ตนตํารับญี่ปุ�นอยางแนนอน 
นําทานเดินทางสูเมืองอาซาฮิกาวา นําทานชม สวนสัตวอาซาฮิยามา ซึง่ไดรับความ
นิยมมากที่สุดในญีปุ่�น ซ่ึงในแตละปจะมีผูเขาชมความนารักของสัตวตางๆ ที่ไมไดถกู
กักขังในกรงแบบที่ทานเคยเห็นในสวนสัตวทั่ว ๆ ไปถึงกวาปละ 3 ลานคนจากทั่วโลก 
โดยสวนสัตวแหงน้ีไดมแีนวความคดิที่วา สตัวตางๆ ควรที่จะอาศัยอยูในสภาพแวดลอม
ที่ดีและเปนไปตามธรรมชาติของสัตวน้ันๆ จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวติความเปนอยู
ที่แทจริงของสัตวแตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุตางๆ 
รวมถึงครอบครัวลิงอุลงัอุตังแสนรู  ไฮไลท!!! ทุกทานจะไดเพลิดเพลินกับขบวนพาเหรด
นกเพนกวิน  ซึง่ทางสวนสัตวจะใหนักทองเที่ยวตัง้แถวสองขางถนนเพื่อรอรับดาราตวั
นอยออกมาเดินโชวตวักัน จุดเริ่มตนของ เพนกวิน พาเหรด ที่สวนสตัวน้ีกค็ือ พฤตกิรรม
ทางธรรมชาติของเพนกวินที่จะออกเดินไปยังทะเล เพ่ือไปหาอาหารเปนหมู ทางสวน



 

 

 

สัตวจึงนําพฤติกรรมน้ี บวกกบั ความตองการที่อยากใหเพนกวินไดออกกําลังกายในฤดู
หนาว มารวมกัน และกลายมาเปนพาเหรดนารักๆ  

 

 
 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย 
ที่พัก   โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทยีบเทา 

หลังจากเขาท่ีพักแลว นําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคา หางจัสโกอิออน ซึ่งเปน
หางสรรพสินคาขนาดใหญของญี่ปุ�น มีสินคามากมายหลากหลายชนิดใหทานไดเลือก
ซื้อกัน ไมวาจะเปนโซนเครื่องซําอางค ของใชเด็ก ของเลน เส้ือผา กระเป�า รองเทา 
ยาสามัญประจําบานหรือแมกระทั่งผลไมสดๆจากไรของญี่ปุ�นกม็ีจาํหนายที่น่ีดวย
เชนกัน  พเิศษสดุกบัราน 100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทาน้ัน ซึ่ง
เปนรานยอดฮิตของคนญี่ปุ�นกันเลยทีเดียว   **อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพ่ือ
ความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา** 

 
 
 
 



 

 

 

วันที่สาม ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตาร ุ- พิพิธภัณฑกลองดนตรี –  
 ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟร ี- ทานุกิโคจิ  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสู ลานกิจกรรมหิมะ ใหทานไดเพลิดเพลินกับ กจิกรรมหิมะใหเลน 

เชน สโนวโมบิล และสโนสเลด หรือจะเลือกเลนผาดโผนในสไตลทานเอง (ไมรวมคา
อุปกรณ และคาเครื่องเลน ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทั้งนี้การเลน
กิจกรรมหิมะตางๆน้ัน ขึน้กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ 
เวลานั้น* 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซึ่งถือเปนเมืองทาท่ีมีบรรยากาศสดุแสนโรแมนติก 

รวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ัน สวนใหญไดถูกออกแบบเปนสไตลตะวันตกเน่ืองจาก
ในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญี่ปุ�นและประเทศ
ในแถบยุโรป อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงาม
นาประทับใจ คลองโอตารุเปนคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สรางเสร็จเมื่อป ค.ศ. 
1923 เพ่ือเปนเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสูโกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจึงถม
คลองครึ่งหน่ึงเปนถนนสําหรับนักทองเที่ยวแทนโกดังตางๆ ซึ่งเปนอาคารอิฐสีแดงจึง



 

 

 

กลายเปนสัญลักษณของเมือง และไดปรับปรงุเปนรานอาหาร รานขายของที่ระลึก
น่ันเอง  

 

 
จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชมกลอง
ดนตรีในรปูแบบตางๆ สวยงามมากมายท่ีถกูสะสมมาจากอดีตจนถงึปจจุบัน อีกทัง้ยัง
สามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของตัวเองขึ้นมาเปนที่ระลึกหรือเปนของ
ฝากใหคนรักไดอีกดวย 

 
 



 

 

 

 นอกจากน้ีดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอน้ํา
โบราณ” สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลก
เทาน้ัน ซึ่งเปนของที่ระลึกที่เมือง Vancouver มอบใหแก
เมือง Otaru นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ําประกอบกบัมีเสียงดนตรี
ดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนหน่ึงที่ประเทศแคนนาดา ถามาฮอก
ไกโดแลวไมมาชม ตองไปชมที่แคนนาดากันนะจะ 
อิสระใหทานไดเลือกซื้อ เลือกชมสินคามากมาย กับถนนซาไกมาชิ  โดยดานขวามือก็
ตองสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความนารักของเจาแมวนอยคิตตี ้ที่ทาทายรอใหทุกๆทาน
เขาไปเยี่ยมชม ผานมาแลวจะผานเลยไปไดอยางไรกัน แวะชมกนัสักหนอยสิคะ เมื่อเขา
ไปในรานทุกทานสามารถเลือกแกวเปนลวดลายตามใจชอบแตละทานไดเลยนะจะ ซึ่ง
ขางหลังแกวจะมีการสกรีนคําวา otaru ติดไวดวยนะคะ ซึ่งแกวก็จะมีมากมาย
หลากหลายแบบใหเลือก ราคาก็จะแตกตางกันออกไป เมื่อซื้อแกวพรอมเครื่องดืม่
เรียบรอยแลวสามารถเตมิเคร่ืองด่ืมฟรีไดอีกรอบดวยนะคะ เลือกเครือ่งด่ืมเรียบรอย
แลว เชิญเลือกที่น่ังตามอัธยาศัยที่บริเวณช้ันสองไดเลยจา หรือถาใครไมอยากน่ังบรเิวณ
ชั้นหน่ึงจะเปนโซนขายของท่ีระลึก หรือจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูกาชาปองเส่ียงทาย
หาของฝากไปฝากคนที่คุณรักก็ตามแตสะดวกเลยคะ 

  

 
  

  



 

 

 

 ออกจากรานคาเฟ�คิตตีไ้มทันไร ก็จะเจอรานถดัมาท่ีเรียกกันวา มา
ฮอกไกโด ทั้งทีตองไมพลาด LETAO กันนะจะ เปนคาเฟ�ใหนั่ง
ทานและสามารถสั่งกลับได  ซึง่บางวันอาจจะตองรอคิวกันสัก
นิดนึง  สิ่งตองหามก็คือ หามพลาดที่จะลิม้รส และหามพลาดทีจ่ะ
หิว้กลับมาเปนของฝากบุคคลอันเปนที่รกัยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรคาแกการทาน
คือชีสเคกนั่นเอง สัมผสัล้ินที่นุมละมุน กลิ่นหอมหวาน ใหรสชาติหวานพอดี ลิ้มรสพรอม
กับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ไมมีอะไรจะฟนไปยิ่งกวาน้ีแลวววว  

 มากันที่รานแนะนํารานสุดทายกันคะ รานน้ีก็คอื คาเฟ�สนูปปم� เอาใจคนรักสนูปปم� ซึ่ง
จุดเดนของรานน้ีกค็ือไอศกรีมน่ันเองคะ ซึ่งมหีลากหลายรสชาติใหเลือกชิม เปนซอฟท
ครีมเน้ือนุมละมนุ ภายในรานแบงเปนสองชั้น ซึ่งชั้นที่สองจะเปนโซนรานอาหาร การ
ตกแตงรานก็ไมพลาดที่จะตกแตงไปดวยสนูปปم�ทั้งรานแนนอนคะ นอกจากอาหาร ของ
หวาน เครื่องด่ืมแลว ทางรานยังจําหนายของที่ระลึกเกี่ยวกับสนูปปم�เพื่อเอาใจคนรักสนูป
ปم�กันดวยคะ มีใหทานไดเลือกซื้ออยางมากมาย 

 

 
 
จากน้ันนําทาน ชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคณุภาพดีที่
รานคาปลอดภาษ ีDUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินคาให
เลือกซื้อมากมาย ไมวาจะเปน เครื่องสําอางแบรนดดัง ทั้งของตางประเทศและแบรนด
ดังของญี่ปุ�น หรือวาจะเปนอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไมวามารถหาซื้อจากทีไ่หนได 
นอกจากรานคาปลอดภาษีเทาน้ัน และนําทานชอปปم�งที ่ทานุกิโคจ ิเปนแหลงชอปปم�งอา
เขตบนถนนคนเดินที่มหีลังคามุงบังแดดบงัฝนและหมิะ  มคีวามยาว 7 บลอ็กถนน มี
รานคาตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคา Susukin  มรีาน BIG CAMERA จําหนาย



 

 

 

กลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน, รานUNIQLO ขาย
เส้ือผาแฟช่ันวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง  
 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ�ตชาบูหมูตนตําหรับ+ขาป ู  
ที่พัก  โรงแรม TOKYU EXCEL HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกนัระดับเดียวกนั 

 

วันที่สี่ อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย (ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง) 
เชาบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดคอย
ใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 

- อาคารเจอารทาวเวอร (JR TOWER) เปนตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกบัสถานี
เจอาร ซปัโปโร เปนทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน 
BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เครือ่งใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน
, รานUNIQLO ขายเสื้อผาแฟช่ันวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื่องสําอางอาคาร JR TOWER มีจดุชมววิตั้งอยูที่ช้ัน 38 เรียกวา T38 (Tower 
Three Eight) ที่ระดบัความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรได
กวางไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร



 

 

 

ตั้งอยูกลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตกึ ยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จุดกลางเมือง
ติด ๆ กันมีตกึ ESTA ซึ่งที่ช้ัน 10 เปนศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน 
ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 
700-1000 เยน)  
- ยานซูซูกิโนะ ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู

ถัดลงมาทางใตของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถอืเปนยานที่คึกคัก
และมีชีวิตชวีาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํ่าคืนที่มกีารเปดไฟตามป�ายไฟ
โฆษณาสีสันตางๆ บนตึกที่ตั้งอยูในยานแหงน้ี นอกจากน้ันยังเปนแหลงชอปปم�ง 
รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรตีางๆ ทั้งไนทคลับ บาร คาราโอ
เกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จงึไมแปลกที่
นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แหงนี 

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแหงน้ี 
สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1903 และตลาดแหงน้ีรูจักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัป
โปโร” เพราะสัตวทะเลที่จับไดสวนใหญจะหาไดจากทะเลแถบน้ีทั้งสิ้น ซึ่งจะมคีวาม
สดมากเหมือนไปเดินซือ้ท่ี ทาเรือเลยทีเดียว ลูกคาสวนใหญจะมีทัง้นักทองเทีย่วใน
ประเทศและตางประเทศรวมถึงชาวบานเขา มาจับจายใชสอยกันเสมอ ที่น่ียังขึ้นชื่อ
เร่ือง ไขหอยเมนและไขปลาแซลมอน 
เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

 
พักที่ โรงแรม TOKYU EXCEL HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกนัระดับเดียวกนั 



 

 

 

วันที่หา   สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ  
 
เชา     บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
     นําทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
 

11.55 น. นําทุกทานเหิรฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ  
 เทีย่วบนิที่ XJ 621 บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา ** 
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 
 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวมตั๋วเคร่ืองบิน 

04 – 08 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 
06 – 10 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 
07 – 11 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 
12 – 16 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 
13 – 17 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 
16 – 20 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 
17 – 21 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 
18 – 22 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 



 

 

 

19 – 23 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 
20 – 24 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 
21 – 25 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 
22 – 26 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 
25 – 29 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 
26 – 30 มกราคม 2563 27,999 8,000 17,999 
10 – 14 กมุภาพันธ 2563 27,999 8,000 17,999 
11 – 15 กุมภาพันธ 2563 27,999 8,000 17,999 
13 – 17 กุมภาพันธ 2563 27,999 8,000 17,999 
14 – 18 กุมภาพันธ 2563 27,999 8,000 17,999 
18 – 22 กุมภาพันธ 2563 27,999 8,000 17,999 
19 – 23 กุมภาพันธ 2563 27,999 8,000 17,999 
20 – 24 กุมภาพันธ 2563 27,999 8,000 17,999 
21 – 25 กุมภาพันธ 2563 27,999 8,000 17,999 
22 – 26 กุมภาพันธ 2563 27,999 8,000 17,999 
23 – 27 กุมภาพันธ 2563 27,999 8,000 17,999 
24 – 28 กุมภาพันธ 2563 27,999 8,000 17,999 
25 – 29 กุมภาพันธ 2563 27,999 8,000 17,999 
26 ก.พ.-01 มี.ค. 2563 27,999 8,000 17,999 
27 ก.พ.-02 มี.ค. 2563 27,999 8,000 17,999 
28 ก.พ.-03 มี.ค. 2563 27,999 8,000 17,999 
29 ก.พ.-04 มี.ค. 2563 27,999 8,000 17,999 
03 – 07 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
05 – 09 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
06 – 10 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 



 

 

 

07 – 11 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
08 – 12 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
09 – 13 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
10 – 14 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
11 – 15 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
12 – 16 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
13 – 17 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
14 – 18 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
15 –19 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
16 – 20 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
17 – 21 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
18 – 22 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
20 – 24 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
21 – 25 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
22 – 26 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
23 – 27 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 
24 – 28 มีนาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

XJ620  DMK – CTS  23.55 – 08.25 
XJ621  CTS – DMK  09.40 – 15.10 

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 27,999 8,000 17,999 
** บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท /ทริป/ 

ตอทาน*** 
 



 

 

 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนน้ันทางบริษัท
จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทาํการจายคาตั๋วไปใหกบัการ
สายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน
แกตัวทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการคนืมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการ
บินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วัน
กอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อนัเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 



 

 

 

 
** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย 
ไมวาจะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี 
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม 
สามารถสั่งซ้ือไดกับทางเจาหนาที่ และชําระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทัวรสวนทีเ่หลือ 
 
 
 



 

 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัตกิารเขา
ประเทศญีปุ่�น* ดังตอไปน้ี 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรยีมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวซีา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวซีาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 



 

 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม
นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงือ่นไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมดัจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารอง

ที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเทีย่วสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษิัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซน็เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบรษิัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนาสมุด
บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบรกิารดงัน้ี 



 

 

 

2.1 ยกเลกิกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คนืเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของคาบริการ
ที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการ
เดนิทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงนิคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบรกิารที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลกิกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสาํรองทีน่ั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางทีต่องการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรอืผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนีเ้ปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบไุวในรายการไม

วาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มี



 

 

 

นักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบรษิัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดทีี่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ 
คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดนิทางใหกับทางบรษิทัพรอมการชําระเงินมดั
จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บรษิัทจะคํานึงถงึความปลอดภยัของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหต ุความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบรษิัทกํากบัเทาน้ัน  

 
ขอแนะนาํกอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําตดิตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปดสนิท และสามารถนาํออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  



 

 

 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มกีฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคตดิตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หาก
เจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 


