
                

 

 

CODE: XJ94 Hokkaido Pink Moss >ซปัโปโร โอตาร ุอาซาฮคิาวา่ ทุง่พงิคม์อส สวนทวิลปิ 5วนั 3คนื 

 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hokkaido Pink Moss 
ซปัโปโร โอตาร ุอาซาฮคิาวา่ ทุง่พงิคม์อส สวนทวิลปิ 5วนั 3คนื  

โปรโมช ั0นสดุคุม้!!  อาซาฮคิาวา่ หมูบ่า้นราเมง ทาคโินอเูอะปารค์ ชมทุ่งพงิคม์อส คะมยิเูบทส ึสวนทวิลปิ โรงงาน
ช็อกโกแลต โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานเครื+องแกว้โอตาร ุซบัโปโร ชอ้ปปิ,งซซูกูโินะและทา
นุกโิคจ ิเที+ยวตลาดปลาโจไก ลิ,มลองอาหารทะเลสดใหม ่อสิระฟรเีดย1์วนั 

พกัอาซาฮคิาวา่ 1คนื ซปัโปโร 2คนื 
 Wifi on bus + บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ BBQ Yakiniku เบยีร ์ไวน ์ไมอ่ ัHน 

บนิตรงสูช่โิตเสะ สายการบนิ THAI AIR ASIA X เครื0องลําใหญ ่A330-300 
นํ,าหนักกระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์พรอ้มนํ,าดื+มบนเครื+อง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี0ยวเพิ0ม ที0น ั0ง หมายเหต ุ

10-14 พ.ค. 61 29,900  
 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(Infant) 7,000 บาท 

 

8,500 34  
12 – 16 พ.ค. 61 31,900 8,500 34  
17-21 พ.ค. 61 29,900 8,500 34  
19-23 พ.ค. 61 29,900 8,500 34  
24-28 พ.ค. 61 29,900 8,500 34  
26-30 พ.ค. 61 31,900 8,500 34  



                

 

31พ.ค.-4ม.ิย. 61 29,900 8,500 34  
2-6  ม.ิย. 61 28,888 8,500 34  
7-11 ม.ิย. 61 27,888 8,500 34  

 
 
 
 
ไฟลท์บนิ 
Departure DMK – CTS   XJ620 23.55-08.40 
Return CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30 

 
วนัที0หนึ0ง    ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
20.30น. � พรอ้มกนัที+ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัHน 3 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 

(XJ) เคานเ์ตอร ์4  มเีจา้หนา้ที+ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวก  
23.55น. � นําท่านเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญี0ปุ่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เที+ยวบนิที+ 

XJ620  (มบีรกิารอาหารรอ้นและนํ Hาดื0มบนเครื0อง )  

 

 

 

 

วนัที0สอง    สนามบนินวิชโิตเสะ – อาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมน - ทาคโินอเูอะปารค์ ชมทุง่พงิคม์อส –  
                 คะมยิเูบทส ึสวนทวิลปิ – อาซาฮคิาวา่ �อาหารกลางวนั 
 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั+วโมงกรุณา

ปรับนาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!! 
ประเทศญี0ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนืHอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa) 
เมอืงใหญอ่นัดบัสองในเกาะฮอกไกโด รองจาก
ซปัโปโร ตั ,งอยูท่างตะวันออกของซปัโปโร นํา
ท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า 
(Asahikawa Ramen Village) ถอืกําเนดิขึ,นใน
ปี 1996 โดยการรวบรวมรา้นราเ  มนชื+อดังของ
เมืองอาซาฮิคาว่ามาอยู่รวมกันเป็นอาคาร
หลังคาเดยีว มรีา้นราเมง 8 รา้น  เปรยีบเสมอืน
หมู่บา้นราเมนที+รวบรวมรา้นดังๆไวใ้นที+เดียว 
และยงัมหีอ้งเล็กๆที+จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมูบ่า้นแหง่นี,ดว้ย 

เที0ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน (มืHอที01)  
บา่ย นํ าท่ า น เ ดินทา งสู่  ส ว น ท า คิโ น อู เ อ ะ

(Takinoue Park) ตั ,งอยู่ในเขตอาชบิารบิน
เกาะฮอกไกโด นําทา่นชม ทุง่พงิคม์อสหรอื
ชิบ ะ ซ า กุ ร ะ  ( Shibazakura) ห รื อ Moss 
Phlox (ระยะเวลาดอกไมบ้าน/โรย อาจมกีาร
เปลี+ยนแปลงได ้ขึ,นอยูก่บัสภาพอากาศ บ.ไม่
สามารถคาดการณ์ได ้) เป็นพชืคลุมดนิมสีชี  
มพูสดใส ทุ่งแห่งนี,นอกจากจะมดีอกพงิค์
มอสที0บานสะพร ั0งเต็มทอ้งทุง่เหมอืนพรม
สชีมพูขนาดใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคม
ไปถงึตน้เดอืนมถินุายนของทกุปีแลว้ ที+นี+ก็ยัง
รายลอ้มไปดว้ยภูเขาและนํ,าตก จงึทําใหท้ี+นี+
เป็นอกีหนึ+งแหล่งท่องเที+ยวท  างธรรมชาตทิี+
สวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพท้ี+ใดในญี+ปุ่ น ให ้
ท่านเก็บภามความงาม ความประทับใจตาม



                

 

อธัยาศัย นําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมค้ะมยิเูบทส ึKam  iyubetsu Park นําท่านไปชม สวนทวิลปิ   ชมความ
งามของดอกทวิลปิมากสสีัน กว่า 120 เฉดส ีไมตํ่+ากว่า 1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผ้ลขิองทุกปี ณ บรเิวณจุด
กึ+งกลางของแนวชายฝั+งทะเลโอฮอคของ  ฮอกไกโด ที+เรยีงรายพรอ้มตอ้นรับการมาเยอืนของนักท่องเที+ยวจาก
แดนไกล เป็นสวนที+สวยงามมากใหท้า่นไดเ้ก็บภามความงามตามอธัยาศัย (ระยะเวลาดอกไมบ้าน/โรย อาจมกีาร
เปลี+ยนแปลงได ้ขึ,นอยูก่บัสภาพอากาศ บ.ไมส่ามารถคาดการณ์ได ้) นําทา่นเดนิทางสู ่อาซาฮคิาวา่ เพื+อนําทา่น
เขา้ที+พัก 

คํ0า นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี0พกั อาหารคํ0าอสิระตามอธัยาศยั อสิระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรอืท่านสามารถ
ไปชอ้ปปิ,งที+ หา้งเอออน พลาซา่ ได ้ 

 �ที0พกั: Smile Hotel Asahikawa หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื+อโรงแรมที+ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
 
 
 
 
 
 

 
วนัที0สาม       โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานเครื0องแกว้โอตาร ุ- โรงงานช็อกโกแลต – 
                    รา้น Joy One ดวิตรีHฟร ี- ซปัโปโร - ชอ้ปปิH งซูซูกโินะ  
                   � อาหารเชา้,กลางวนั ,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนดิ และ BBQ Yakiniku ไมอ่ ัHน) 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มืHอที0 2) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที+เป็นเมอืงคา้ขาย
ในชว่งปลายศตวรรษที+ 19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆที+มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ 
ซึ+งมีรา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการ
ตกแต่งของบา้นเรอืนนั,นสว่นใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื+องจากในอดตี 
เมืองโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการทําการคา้ระหว่างประเทศญี+ปุ่ นเองและ
ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําท่านเที+ยวชม คลองสายวฒันธรรมโอ
ตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แหง่วี
ถชีวีติ 2 ฝั+งคลองที+ยงัคงความเป็นญี+ปุ่ นแบบดั ,งเดมิ คลองโอตารสุรา้งเพื+อใหเ้รอื
เล็กลําเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังที+อยู่ตามริมคลอง เมื+อ
วิทยากา ร เ จ ริญก า้ วหน ้า เ รื อ ใหญ่ จึง
เปลี+ยนไปเขา้ท่าที+ใหญ่และขนสง่เขา้โกดัง 
ไดง้่ายขึ,น ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี, 
จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตล์ต่างๆ 
และพพิธิภัณฑ ์นําท่านเที+ยวชม ชมเครื0อง
แกว้โอตาร ุแหลง่ทําเครื+องแกว้ที+มชี ื+อเสยีง
ที+สุด ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีัน
ดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่งเครื+อง
แกว้ชื+อดังของโอตาร ุและยงัมเีครื+องแกว้หลากหลายใหท้า่นชื+นชม และเลอืกซื,อได ้เมอืงนี,มชี ื+อเสยีงในดา้น  การ
ทําเครื+องแกว้ต่างๆ  จากนั,นนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี Otaru Music 
Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดนิแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที+แสน
อ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมาย
หลากหลายและงดงามที+จะทําใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียี+ยม ท่านจะไดช้มกล่อง
ดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000แบบ รวมถงึท่าน
ยงัสามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรแีบบที+ทา่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกล่อง
ใส่ ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารนําเพลงกล่องดนตรทีั ,งเพลง

ญี+ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านได ้
สัมผัสและชื+นชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดทํ้ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบที+ท่าน
ชื+นชอบดว้ยตัวทา่นเอง 

เที0ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืHอที0 3) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร ระหว่างทางนําท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ไม่รวม

การเขา้ชมการผลติดา้นใน) แหล่งผลติช็อคโกแลตที+มีชื+อเสียงของญี+ปุ่ น ตัวอาคารของ
โรงงานถูกสรา้งขึ,นในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลือกซื,อ
เป็นของฝากตามอธัยาศัย จากนั,นนําท่านไป รา้นJoy One ดวิตรีHฟร ีใหท้่านเลอืก
ซื,อของฝากราคาถูก อาทเิช่น ขนม เครื+อง  สําอาง เครื+องไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์าก
นํ,ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบํารุง
รา่งกาย และยาของดร.โนงจู ิซ ึ+งเป็นนักวจัิยชื+อดังของชาวญี+ปุ่ น จากนั,นนําทา่น  



                

 

คํ0า � รบัประทานอาหารคํ0า ที0 ภตัตาคาร (มืHอที04) 
พเิศษ บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนดิ พรอ้ม BBQ เครื0อมดื0ม เบยีร ์ไวนแ์บบไมอ่ ัHน 
 

 
 
 
 
 

หลงัอาหารนําท่านเดนิทางเขา้ที0พกัแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั ห รื อ ท่ า น
สามารถเดนิไปชอ้ปปิH ง ยา่นซูซูกโินะ จากบรเิวณรอบ ๆ สถานรีถไฟ ใตด้ินซูซูกโินะ 
อยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดร ิถอืเป็นย่านที+คกึคักมชีวีติชวีาที+สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาคํ+าคนืที+
บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลับสแีขง่ขันประชนัสนิคา้กัน รอบ ๆ บรเิวณนี,มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร 
สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทั ,งไนตค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 รา้น ตั ,งอยู่
ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึตอ้งขึ,นลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิาร
ของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด  
 

�ที0พกั: Premia Cabin Sapporo Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื+อโรงแรมที+ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   
  

วนัที0ส ี0        ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถอสิระทอ่งเที0ยวตามอธัยาศยั                                                                                 
                 � อาหารเชา้ 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มืHอที0 5) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเที+ยวตามอธัยาศัยเต็มวันหรอืทา่นสามารถไปชมและชมิอาหารทะเลสดๆที+ตลาดปลาโจไกได ้
หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจ
ไก กรณีท่านประสงค์ไปตลาดปลา กรุณาแจง้
กบัไกดใ์นวันแรกของการเดนิทาง เนื+องจากรถมี
ที+นั+งกดัไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ตลาดปลาโจไก อจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเล
ที+ใหญ่ที+สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที+คกึคักและ
มากมายไปดว้ยของฝากของดีของซัป  โปโร
และผลติภัณฑจ์ากทั+วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที+รา้น ราคาไมแ่พง ที+สั+งตรงมา
จากที+ตา่งๆของออกไกโด และท่านสามารถซื,ออาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ี+นี+ โดยทางรา้นจะทําแพ็คเก็จ
อยา่งดไีปสง่ที+โรงแรมของเชา้วันเดนิทางกลับ (อสิระอาหารเที0ยงตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเล
สดๆ)  จนไดเ้วลานําทา่นมาสง่ที+โรงแรมและหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ,ง หรอืเดนิทางสูส่ถานที+
ทอ่งเที+ยวอื+น ๆ ตามอธัยาศัยอาทเิชน่  
- สวนโอโดร ิเป็นสวนที+ไดถู้กปรับปรุงเปลี+ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที+ย ิ+งใหญ่ สามารถดูดนักท่องเที+ยวทํา
รายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะที+งดงามและการแกะสลักนํ,าแข็งที+สามารถดงึดดูนักทอ่งเที+ยวจากญี+ปุ่ นและ
ทั+วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน  
 - อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึที+สงูที+สดุในซปัโปโร ตั ,งอยูต่ดิกับสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทั ,ง
หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์
และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA 
จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครื+องใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน,รา้น 
UNIQLO ขายเสื,อผา้แฟชั+นวัยรุ่น,รา้น 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื+องสําอาง อาคาร JR TOWER มจีุด
ชมวิวตั ,งอยู่ที+ชั ,น 38 เรียกว่า T38 
(Tower Three Eight) ที+ระดับ ความ
สงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซปัโป  โรไดก้วา้งไกลสวยงาม
ทั ,งกลางวัน กลางคนื โดยเฉพาะยามคํ+าคนืจะมองเห็นทีวทีาวเวอรต์ั ,งอยู่
กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุ่มตกึ ย่านซซูกูโินะ ส่องสว่างที+จุด
กลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึ+งที+ชั ,น 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึ+งมอียู่
ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วม
ตั�วขึ, น จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
- ยา่นทานุกโิคจ ิ(Tanuki Koji) เป็นยา่นชอ้ปปิ,ง โดยสรา้งหลังคาคลุมยาว
ตามแนวถนน ยาว 1 กโิลเมตร(ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถงึแมนํ่,า Sosei สอง
ขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 200 รา้นขายของที+ระลึก ขนม ของเล่น 



                

 

เครื+องสําอาง ชอ็คโกแลต เสื,อผา้ ขา้วของเครื+องใชต้า่งๆ และรา้นอาหารใหเ้ลอืกรับประทานมากมาย 
- มติซุยเอาทเ์ล็ท (Mitsui Outlet) เพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ,งสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนด์
ญี+ปุ่ น อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืก
ซื,อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เล ื อกดูเครื+องประดับ และ
นาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั+น HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซื,อสนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อื+นๆอกีมากมายในราคาลด 30-80% ซึ+งภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ 
สําหรับใหท้า่นไดนั้+งผอ่นคลายอกีดว้ย 
วธิเีดนิทาง 
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi 
Station ประมาณ 19 นาทโีดยรถประจําทาง ลงที+ป้าย “Inter-Village 
Omagari”.  
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station 
ประมาณ 25 นาทโีดยรถประจําทาง ลงที+ป้าย “Mitsui Outlet Park 
Entrance”  
• (เสารอ์าทติยแ์ละวันหยุด) จากบรเิวณ Tokyu-Ura Boarding Area 
หนา้สถาน ีSapporo Station ประมาณ 40 โดยรถประจําทางโดยตรง ลงที+
ป้าย “Mitsui Outlet Park Entrance”     
    
(อาหารเที0ยงและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

�ที0พกั: Premia Cabin Sapporo Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื+อโรงแรมที+ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัที0หา้        ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ  - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           
                   � อาหารเชา้ 
 
เชา้ �  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที0พกั (มืHอที0 6) 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพื0อเช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 
 

09.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X เที0ยวบนิที0 XJ621 
(มบีรกิารอาหารรอ้นและนํ Hาดื0มบนเครื0อง ) 
 
 
 
 
 

 
16.30 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลี0ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื0องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี0ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี0ยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื0อใหท้า่นทอ่งเที0ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสันําเที0ยวญี0ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี0ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั0วโมง มอิาจเพิ0มเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิwในการปรบัเปลี0ยนเวลาทอ่งเที0ยวตาม
สถานที0ในโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลี0ยน 100 เยน เทา่กบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลี0ยนปรบัสงูขึHน บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ0มขึHน 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื0อการทอ่งเที0ยวเทา่น ัHน คา่ทวัรท์ ี0จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที0ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัHนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี0ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัHงคา่ต ัzว
เครื0องบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงื0อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัHงนีHจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึHนไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 



                

 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที+มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื+อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที0ลูกคา้ตอ้งออกต ัzวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที0ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัHง มฉิะน ัHนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัHงสิHน  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที+เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั,นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื+องจากเป็นราคาตั�วเครื+องบนิโปรโมชั+น เมื+อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื+อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีที+กองตรวจคนเขา้เมอืงทั ,งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที+ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที+จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั ,งสิ,น  รวมถงึ เมื+อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ+ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั ,งสิ,น 
 5.อตัราคา่บรกิารนีH � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื+องบนิไป-กลับชั ,นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที+นั+งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี+นั+งได ้
การอพัเกรดที+นั+ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  สําหรับที+นั+งBusiness/Premium ตั�วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัที+นั+งได ้ 
 
ที0น ั0ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที0ยว 
เป็นที+นั+งที+มพีื,นที+วา่งที+มากกวา่ที+นั+งมาตรฐาน ดว้ยพื,นที+วางขาที+กวา้งเป็นพเิศษ มพีื,นที+พอที+จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ี0น ั0งพรเีมี0ยม ที0น ั0ง Hot Seat ที0น ั0งมาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ที0น ั0งทารก หอ้งนํ Hา 

2. �คา่ที+พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที+ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที+ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที+บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � คา่นํ Hาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื0องที+สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึHนเครื0องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื+องบนิตามเงื+อนไขของแตล่ะสายการบนิที+มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื,อนํ,าหนักเพิ+ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นั,นพรอ้มชําระคา่นํ,าหนัก** 

- ซื,อนําหนักเพิ+ม 5 กก. ชําระเพิ+ม 600  บาท /เพิ+ม10กก. ชําระเพิ+ม 1,000 บาท 
- เพิ+ม20กก. ชําระเพิ+ม 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื+อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ั0งซืHอประกนัสุขภาพ
เพิ0มได ้
7. อตัราคา่บรกิารนีH⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื+นๆที+นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื+องดื+มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ,ามนัที+สายการบนิเรยีกเก็บเพิ+มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื+องบนิ 
5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที+จา่ย 3% 
6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที0มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกี+ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี+ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที+จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 



                

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี0ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี0ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัHนในประเทศญี0ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื0อการทอ่งเที0ยว เยี0ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื0นเอกสารในข ัHนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื0อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี0ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีH 
1.ตั�วเครื+องบนิขาออกจากประเทศญี+ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ+งที+ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที+อาจเกดิขึ,นในระหว่างที+พํานักในประเทศญี+ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชื+อ ที+อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที+พํานักในประเทศญี+ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที+พํานักในประเทศญี+ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี0ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี0ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่+ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที+จะกระทําในประเทศญี+ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ+งที+ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั ,น 
 3.ในขั ,นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี+ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี+ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี+จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัHงหมดกอ่นทําการจอง เพื0อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื0อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัHงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงื0อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัHงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิwท ี0จะเลื0อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึHนในกรณีที0มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ+ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ,นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี+ยนเที+ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื+องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ,งสิ,น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ+งของผดิกฎหมาย ซึ+งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ,งสิ,น หากเกดิสิ+งของสญูหาย อนัเนื+องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที+ยวเอง  
6. เมื+อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั ,งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื+อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั ,งหมด  
7. รายการนี,เป็นเพยีงขอ้เสนอที+ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั ,งหนึ+ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที+พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ+งอาจจะปรับเปลี+ยนตามที+ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื+องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที+เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี+ / ปลอดบหุรี+
ได ้โดยอาจจะขอเปลี+ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี+พัก ทั ,งนี,ข ึ,นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั,น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั ,งสิ,นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั,น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื+องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที+ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที+ยว อนัเนื+องมาจากการกระทําที+สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื+น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี+ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ+ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี+ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเที+ยวและ ชอ้ปปิ,งแต่ละสถานที+นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ+งอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั ,งที+ตอ้งเรง่รบี เพื+อใหไ้ดท้อ่งเที+ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ,าดื+มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ+มในวันที+2ของการเดนิทางถงึวันที+4ของการเดนิทางรวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที+ยวญี+ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี+ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั+วโมง อาทเิชน่ เริ+มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั,น มอิาจเพิ+มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั ,งนี,ข ึ,นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั,นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี+ยนเวลาท่องเที+ยวตามสถานที+ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที+บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที+ยว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเที+ยว เทา่นั,น  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื+อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื+อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื,อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั+วไป และควรศึกษาเงื+อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั ,งสิ,นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั,น  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื+องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที+ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที+ยว อนัเนื+องมาจากการกระทําที+สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื+น ๆ  



                

 

 
 

 


