
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JXJ26 HOKKAIDO ICE BREAKER 6วนั 4คนื 
เที่ยวญี่ปุ่น... ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุอาซาฮคิาวะ 

ที่พัก โซอุนเคียว 1 คืน อาซาฮิคาวะ 1 คืน และ ซัปโปโร 2 คืน พิเศษ!!  เมนู ปิ้ งย่าง Yakiniku + ขาปูยอดฮิต  
 

อาซาฮคิาวะ สนุกฟนิดูเพนกวินเดินขบวน ที่ “สวนสัตว์อาซาฮิยามะ” เทีย่วชม พิพิธภัณฑต์้นก าเนิดสาเก 
ชมความน่าอัศจรรย์ของรูปแกะสลักน ้าแขง็ “เทศกาลน ้าแขง็โซอนุเคยีว”  

ซปัโปโร   ลอ่งเรอืตดัน ้าแขง็ผา่นกลางทะเลสุดผจญภยั หนึง่ปีมีคร้ังเดียว!!! 
  เดินเล่นที่สวนสาธารณะโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร และ ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  
  ช้อปป้ิงจุใจที่ โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ มิตซุยเอาท์เล็ท และ ย่านทานุกิโคจ ิ
โอตาร ุ  ถ่ายภาพเช็คอิน! คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนห่ช์วนใหค้น้หา 

เช้คอนิไฮไลท!์ ร้านเคร่ืองแก้วโอตารุ และ ดินแดนแห่งเสียง พิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี  
Optional Tour!  สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหมิะที่ สวนชคิิไซ โนะ โอคะ 

 



 

 

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 ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ น าท่านเดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาวะ (Asahigawa) เมืองในจังหวัดฮอกไกโดที่เต็มไปด้วย
ธรรมชาติแสนสวยงาม นอกจากจะได้ช่ืนชมทิวทัศน์ธรรมชาติแล้ว เมืองนี้ยังมีจุดท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจอีกด้วย  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) บริการแบบกล่อง BENTO 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเดก็  
(บาท) 

พักเดี่ยว /เดนิทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

06-11 กมุภาพันธ์ 66 51,888  
 
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 
6,000 บาท) 

 
 
 
 

9,500 

34  

13–18 กมุภาพันธ์ 66 41,888 34  

20-25 กมุภาพันธ์ 66 41,888 34  

27 กมุภาพันธ์ – 
04 มีนาคม 66 

41,888 34 
 

06-11 มนีาคม 66 43,888 34 
 

13-18 มีนาคม 66 39,888 34 
 

20-25 มนีาคม 66 39,888 34 
 

วันทีห่นึ่ง    ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

วันทีส่อง        ท่าอากาศยานนิวชโิตะเซะ - เมืองอาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – เทศกาลน า้แข็งโซอนุเคยีว   อาหาร เที่ยง, เยน็ 



 

 

 จากนั้นพาท่านเดินทางไป เยี่ยมชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 
(Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มชีื่อเสียงของเมอืงอาซาฮิกาวะ 
เนื่องจากที่นี่จัดสภาพการเลี้ยงให้เลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด 
ไฮไลท์ของสวนสัตว์นี้คือ ”อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซ่ึงเป็นอุโมงค์ที่จะ
ผ่านบริเวณสระว่ายน ้าของฝูงเพนกวิน ท าให้เราเหมือนได้ใกล้ชิด
กับเพนกวิน และหน้าหนาวจะพบกับ “พาเหรดเพนกวิน” ที่เดิน
ออกมาเป็นขบวนให้ได้เราชม ได้ใกล้ชิดและถ่ายภาพเก็บความ
ประทับใจกัน จากนั้นน าท่านเดินทางเที่ยวชม เทศกาลน ้าแข็งโซอุน
เคียว (Sounkyo Ice Waterfall Festival) เทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีที่โซอุนเคียวออนเซ็น ตั้งอยู่บริเวณเชิงหุบ
เขาโซอุนเคียว ที่โด่งดังด้วยวิวน ้าตกและหน้าผาสูงชันถงึ 24 กิโลเมตรในใจกลางเกาะฮอกไกโด ลักษณะการจัดงานจะ
โดดเด่นกว่าที่อื่น โดยเน้นการสร้างแบบโดมและปราสาทน ้าแข็งที่มีขนนาดใหญ่ สามารถเดินเข้าไปชมทัศนียภาพที่
แปลกตาและงดงามภายในได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตกแต่งแสงสีและไฟต่างๆ ย่ิงไปกว่านั้นยังมีงานแกะสลักน ้าแข็งเป็น
รูปต่างๆ อีกด้วย (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  

ที่พัก: Sounkyo Mount View Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 

 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3)  

วันทีส่าม          ล่องเรือ ICE Breaking Garinko - พิพิธภัณฑ์ Otokoyama Sake Brewery - AEON MALL Asahikawa                 
              อาหาร เชา้, เที่ยง, เยน็
  



 

 

  พาท่านเดินทางขึ้น ล่องเรือ ICE Breaking Garinko เรือ
ส าราญ Garinko เรือตัดน ้าแข็งล าแรกของโลก เร่ิมต้นในปี 
1987 ถูกแทนที่ด้วย Garinko 2 ในปี 1997 มีความยาวรวม 
35 เมตร  เรือสีแดงโดดเด่น ในอดีตเคยใช้ในการตัดน ้าแข็ง
เพ่ือใช้งานในด้านการส ารวจเขตทะเลฝ่ังเหนือสุดของญี่ปุน่ 
และในฤดูร้อนยังท าหน้าที่เปน็เรือหาปลาอีกด้วย แต่ปัจจุบัน
ได้มีการน ามาเปิดให้นกัท่องเทีย่วได้สัมผัสและเหน็ถงึวิธกีาร
ท างานของเรือตัดน ้าแข็งล านี้ได้อย่างใกล้ชิด 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  
      จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ Otokoyama Sake 

Brewery Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเร่ืองราวของ
เหล้าโอโตโกยามะ (Otokoyama) เหล้าญี่ปุ่นแสนอร่อยที่ให้
กลิ่นหอมของข้าวและรสสัมผัสเบานุ่มลิ้น เพราะใช้น ้าจาก
ธารน ้าใต้ดินที่ไหลจากเทือกเขาไดเซ็ตสึซัน (Daisetsuzan) 
หนึ่งในร้อยภูเขาขึ้นชื่อของญ่ีปุ่น และเมล็ดข้าวพันธุ์ดี เสริม
ด้วยอุณหภูมิอันหนาวเหน็บของอาซาฮิคาวะที่เหมาะแก่การ
หมักเหล้า และเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นอย่าง
วัฒนธรรมการท าสาเก ที่นี่ยังมีจัดแสดงเอกสารจากส าคัญ
จากยุคเอโดะ และเคร่ืองมือต่างๆ ที่ใช้ในการหมักเหล้าอีก
ด้วย จากนั้นพาท่านไปช้อปป้ิงที่ AEON MALL Asahikawa คือห้างที่รวมซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปป้ิงมอลล์ไว้ด้วยกัน 
เป็นศูนย์กลางแหล่งช้อปขนาดใหญ่ที่รวบรมสินค้ามากมาย มีสินค้าที่หลากหลายครบครันให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกช้อป 
มีตั้งแต่เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม สินค้าซักกะ (zakka) เคร่ืองใช้ไฟฟา้ หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร 
จึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการซ้ือของที่ระลึก หรือของฝาก จากนั้นให้ท่านช้อปป้ิงอิสระตามอัธยาศัย 

 เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)   
ที่พัก: Smile hotel Asahikawa 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ สวนชิคิไซ โนะ โอคะ (Shikisai no oka) เป็นสวนที่มีชื่อเสียงมาก สวนดอกไม้บนเนินที่มีพรม
ดอกไม้บานหลากหลายสีเรียงกันสวยงามมากในช่วงฤดูไม้ผลิ นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจกัน 
กลับกันในช่วงฤดูหนาวสวนดอกไม้และพ้ืนที่ตรงนี้จะปกคลุมเต็มไปด้วยหิมะจ านวนมาก ท าให้กลายเป็นลานสกี ที่มี
กิจกรรมมากมาย หนึ่งในนั้นคือ การขับสโนว์โมบิล Snow Mobile เป็นกิจกรรมยอดนิยมอย่างมากในช่วงหน้าหนาว 
ความสนุกของการขี่ สโนว์โมบิล คือความเร็ว ความคล่องตัว อารมณ์คล้ายการขับเจ็ทสกีฟงัค าแนะน าจากครูฝึกมือ
อาชีพที่มีประสบการณ์ที่จะมาสอนให้ทุกท่านไถลไปตามเนินน ้าแข็งได้อย่างถูกวิธี (ค่าทัวรไม่รวมค่ากิจกรรมขับ Snow 
Mobile) อิสระให้ท่านเลือกท ากิจกรรมได้ตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถถ่ายภาพกับบรรยากาศได้ จากนั้นพาท่านไปช้

วันทีส่ี ่        สวนชิคิไซ โนะ โอคะ - Option! การขับสโนว์โมบลิ - ร้าน Duty free – มิตซุยเอาทเ์ลท็ - ย่านทานุกโิคจิ  
                                                                                                        อาหาร เชา้, เที่ยง, เย็น 



 

 

อปป้ิงที่ ร้าน Duty free  ที่รวบรวมสินค้าหลากหลาย มีทั้ง เคร่ืองส าอาง อาหารเสริมในราคาพิเศษและมีชื่อเสียงที่เห็น
แล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น มีเช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม และครีมต่างๆ เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  
จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปป้ิงที่ มิตซุยเอาท์เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายแบรนด์ดัง
ระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE 
ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ 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 หรือเลือกซ้ือสินค้าส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA 
KIDS, และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย และภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส าหรับให้ท่านได้นั่งผ่อนคลาย   จากนั้นพาทุก
ท่านไปช้อปป้ิงที่ ย่านทานกุิโคจิ ย่านช้อปป้ิงในร่มยาวประมาณ 1กิโลเมตรถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค สองข้างทาง
เต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน อาหาร ยา เสื้อผ้า รองเท้า ABC Mart นอกจากสถานที่แห่งนี้ที่มีอายุ
มากกว่า 100 ปี จะเป็นแหล่งชอปป้ิงแล้ว ยังใช้เป็นที่จัดกิจกรรม เทศกาลต่างๆ จะใช้เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาว
ญี่ปุ่น เพ่ือนัดไปปาร์ตี้สังสรรค์กันต่อยามดึก  เป็นย่านแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของญี่ปุ่น บาร์ ไนต์คลับ 
หรือร้านคาราโอเกะ 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)   พิเศษ ป้ิงย่าง Yakiniku + เมนูขาปูยอดฮิต 
        (ชนิดของขาปูอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการน าเข้าของทางร้าน) 

 ที่พัก: Raffinato Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
 ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 

วันทีห่้า          สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร – ทีท่ าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ –  
        ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี - โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบโิตะ         อาหาร เช้า, เทีย่ง 



 

 

พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ 
(Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร  
ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศ
เหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี้ก็จะเป็นเสมือน
แหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความ
เขียวขจีและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์  
นอกจากจะได้ด่ืมด ่ากับความร่ืนร่ืนในสวน
แห่งนี้แล้วนั้น โดยสวนถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1871 เพ่ือเป็นจุดแบ่งเขต ระหว่างด้านเหนือ
ซ่ึงเป็นส่วนของการบริหารเมือง กับด้านใต้
ซ่ึงเป็นย่านที่อยู่อาศัย และธุรกิจต่างๆ สวน
แห่งนี้ได้กลายเป็นพ้ืนที่พักผ่อนส าหรับประชาชน และยัง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยวอีก
ด้วย จากนั้นพาทุกท่านไปถ่ายภาพด้านหน้า หอนาฬิกา 
Sapporo Clock (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) หอนา ฬิ
กาโบราณประจ าเมืองซัปโปโรที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์ค
ส าคัญของมือง แค่ภายนอกก็แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่
ขึงขลังที่ผ่านยุคสมัยมาหลายกาลและเวลา เพราะที่นี่เป็น
ส่ิงก่อสร้างสไตล์ตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซัปโปโร
ด้วย ข้างบนยอดตึกยังมีนาฬิกาโบราณที่ยังท าหน้าที่คอย
บอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง พร้อมทั้งเสียงระฆังที่ดังกังวานในทุกๆ ชั่วโมงยามเพ่ือบอกเวลา อาคารหลังนี้มี
สถาปัตยกรรมเป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและผนังสีขาวออกเหลืองในสไตล์บ้านที่นิยมในอเมริกากลางและอเมริกา
ตะวันตกในช่วงยุคบุกเบิก ถ่ายภาพด้านหนา้ ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่น
แปลว่า อิฐสีแดง ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888  เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคารท าเนียบ
รัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจ านวนกว่า 2.5 ล้านก้อน ศาลาว่าการมีทางเข้า
ด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยังถนนอีกสายที่อยู่
ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทางผ่านที่ผู้คนในเมืองจะใช้
เป็นเส้นทางสัญจรภายในเมือง จะเห็นว่ามี ผู้คนเดิน
ขวักไขว่ตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย พาท่านเดินทางสู่ คลองสายวัฒนธรรมโอตา
รุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความ
เป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝ่ังคลองที่ยังคงความเป็น
ญี่ปุ่นแบบด้ังเดิม คลองโอตารุสร้างเพ่ือให้เรือเล็กล าเลียง
สินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง 
เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่
ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้  จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และ
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ น าท่านเทีย่วชม ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่งท าเคร่ืองแก้วทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด ชมความสวยงามของ
แก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเคร่ืองแก้วหลากหลายให้ท่าน



 

 

ชื่นชม และเลือกซ้ือได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการท าเคร่ืองแก้วต่างๆ  และ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box 
Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี 
(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท าให้ท่านผ่อนคลายอย่างดี มากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยัง
สามารถเลือกท ากลอ่งดนตรีแบบที่ทา่นต้องการได้ด้วย อิสระให้ท่านได้ท ากลอ่งดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วย
ตัวท่าน  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)  

พาทุกท่านไปช้อปป้ิงของข้ึนช่ือฮอกไกโดที่ โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ Shiroi koibito park ไปเยือนบ้านเกิด
คุกกี้ของฝากชื่อดัง ขนมของฝากยอดฮิตจากฮอกไกโดนี้ผลิตโดยบริษัท Ishiya คุกกี้แผ่นบางกรุบกรอบประกบไวท์
ช็อคโกแลตหวานละมุน นอกจากสูตรคลาสสิคนี้แล้วยังมีรสชาติใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เลือกซ้ืออีกมากมาย 
โดยสถานที่นี้มาเป็นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบสวนสนุกช็อกโกแลต อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงของที่ระลึกด้านหน้าและ
ถ่ายภาพตามมุมสวยๆมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เย็น      อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Raffinato Sapporo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
วันทีห่ก          ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                                                                              อาหาร เชา้

   



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที1่1) เนื่องจากช่วงฤดูหนาวอาจเจอหมิะจ านวนมากท าใหก้ารเดนิทางอาจลา่ช้ากว่าปกติ 
จึงจ าเปน็ตอ้งเดนิทางสูส่นามบินไวกว่าปกต ิอาจบริการอาหารเช้าแบบกลอ่ง SET BOX   
   เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนิวชโิตะเซะ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

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

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

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

 
ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเทา่นัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด

ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 14 ต.ค. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 65 ที่เดินทางมาใน
รูปแบบคณะทัวร์ 
 กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
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)   



 

 

► เด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี ที่ไมไ่ด้รับวัคซนี สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่
ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทางเช่นกัน 
►เด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน เดินทางกับผู้ปกครองฉีดไม่ครบตามเกณฑ์ จะได้รับการยกเว้นการตรวจ RT-PCR 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 14 ต.ค. 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 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผู้เดินทาง (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) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 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. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้ 

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

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 ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 6,000 เยน  / ท่าน  ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและน ้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   
 

 

 
 

 

 


