
 

 

 

รหัสทัวร 1900034 
ทัวรญ่ีปุ�น ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ 5 วัน 3 คืน (XJ) 
ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด   สวนโอโดริ  น่ังกระเชาขึ้นเขาโมอิวะ Moiwa 
Ropeway   พักคิโรโระสกีรีสอรท   แชออนเซ็น   ชมความงามของคลองโอตารุ   

 



 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 ทาอากาศยานดอนเมือง 
21.00  พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIR 

ASIA X (XJ) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ติกแท็ก
กระเป�า 

23.55  นําทานเดินทางสูสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X 
เท่ียวบินท่ี XJ620 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการจําหนาย) 
  

วันที่ 2 
สนามบินนิวชิโตะเสะ - ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด – สวนโอโดริ –  
หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจาฮอกไกโด – เนินเขาแหงพระพุทธเจา –  
น่ังกระเชาข้ึนเขาโมอิวะ Moiwa Ropeway – คิโรโระ สกีรีสอรท ออนเซ็น 

08.40  เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา
เมืองไทย 2 ช่ัวโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ผานพิ ธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ ปุ�นไมอนุญาตให นํา 
อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ 
รับกระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว จากน้ันนําทานเดินทางสู ตึกทําเนียบรัฐบาล
เกา หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ ปุ�นแปลวา อิฐสีแดง ตึกท่ีถือเปน
สัญลักษณแหงฮอกไกโด เร่ิมกอสรางเม่ือป พ.ศ.2416 เปนอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอ
เมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส สหรัฐอเมริกา 
โดยใชอิฐไปจํานวนมากกวา 2.5 ลานกอน ตึกแดงหลังน้ีใชเปนท่ีทําการรัฐบาลฮอกไกโด
ต้ังแตป  พ .ศ.2429 ซ่ึงผูวาราชการคนแรกท่ีไดทํางานในตึกน้ีคือ มิจิโตชิ อิวามูระ 
(Michitoshi Iwamura) แลวใชงานตอเน่ืองยาวนานถึง 80 ป กอนท่ีจะยายไปที่ทํา
การหลังใหมเปนอาคารทันสมัยสูง 10 ช้ันซ่ึงต้ังอยูดานหลังตึก นําทานเดินทางสู สวนโอ
โดริ เปนสวนท่ีไดถูกปรับปรุงเปล่ียนแปลงกลายเปนเทศกาลท่ีย่ิงใหญ  สามารถดูด
นักทองเท่ียวทํารายไดใหแกฮอกไกโดมาก ในชวงฤดุหนาวมีหิมะท่ีงดงามและการ
แกะสลักน้ําแข็งท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวจากญี่ปุ�นและท่ัวโลกไดมากกวา 2 ลานคน 



 

 

 

ชวงใบไมผลิจะไดเจอกับตนซากุระ ดอกบานสีชมพูและดอกไมฤดูใบไมผลิตางๆ บาน
เรียงราย ผานการจัดสวนอยางสวยงาม สามารถชมวิถีชีวิตคนเมืองซัปโปโรได ชมหอ
นาฬิกาซัปโปโระ เปนสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเปนอาคารท่ีสรางขึ้นจากไม ต้ังอยูในเขตจูโอ 
เมืองซัปโปะโระ เมืองใหญท่ีสุดของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนือของประเทศญ่ีปุ�น 
ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกันเปนท่ีรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง และเปนที่สนใจ
ของนักทองเท่ียว ท้ังในและตางประเทศแทบทุกคน ซ่ึงนาฬิกาบนหอยังคงเดินอยาง
เท่ียงตรง และมีเสียงระฆังในทุกช่ัวโมง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี1) 

      บาย  นําทานเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด เปนศาลเจาของศาสนานิกายชินโตประจําเกาะฮอก
ไกโด สรางข้ึนในป ค.ศ 1869 นับต้ังแตกอสรางมาก็มีอายุมากกวา 140 ปแลวและไดมี
การอัญเชิญเทพมาประทับท้ังหมด 4องค คนญ่ีปุ�นมักมาขอพรกันท่ีศาลเจาโดยเฉพาะใน
วันสําคัญๆ เชน วันปใหม วันเกิดครบรอบอายุ 3 ป 5 ป 7 ป ของเด็กๆ ชวงซากุระบาน
บริเวณศาลเจายังมีท้ังตนบวย และตนซากุระ รวมกันอยูมากมาย เม่ือมาท่ีน่ีจะสามารถ
เห็นความสวยงามของดอกไม ท้ัง 2 ชนิดได  อิสระใหทานไดถายรูปและเลือกซ้ือ
เคร่ืองราง Omamori ได ตามอัธยาศัย จากน้ันนําท านเดินทางสู  เนินเขาแห ง
พระพุทธเจา The Hill of the Buddha เปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของซัปโปโรอยู
ภายในพื้นท่ีของสุสาน Makomanai Takino Cemetery ท่ีเปดใหเชาชมเม่ือปลายป 
2015 มีความโดดเดนเน่ืองจากเปนองคพระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน 
ครอบไวดวยโดมทรงกลมใตดิน ลอมรอบไปดวยทุงลาเวนเดอรนับแสนตนท่ีจะเปล่ียน
พื้นที่ของเนินเขาใหเปนสีสันตางๆไปไมซ้ํากันตลอดปตามชวงฤดู โดยบริเวณสถานท่ี
ดังกลาวไดรับการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนิกช่ือดังของญี่ ปุ�น โดยบริเวณ
ทางเขาจะมี  สระน้ํา และอุโมงคความยาว 40 เมตร นอกจากน้ียังมีรานกาแฟและ
รานอาหารเล็กๆ รวมทั้งรูปปم�นหินจําลองของโมอายแหงเกาะอีสเตอร และรูปปم�นหิน
จําลองของสโตนเฮนจใหไดชมและเก็บภาพสวยงามไดอีกดวย คาทัวรไมรวมคาเขา(ทาง
สถานท่ีเก็บคาบริจาคเพ่ือใชทํานุบํารุงสถานท่ี 300 เยน (บริจาคดวยตัวเองหนาทางเขา) 
ไมรวมคาจุดชมวิวมุมสูง500เยน จากน้ันนําทานเดินทางสูจุดชมวิวเขาโมอิวะ (Moiwa-
yama) ใกลกับเมืองซัปโปโร นําทานข้ึน Ropeway สูจุดชมวิวดานบน ท่ีน่ียามค่ําคืนจะ
เปนสถานท่ีชมวิวท่ีสวยที่สุดติด 1 ใน 3 วิวท่ีดีท่ีสุดของฮอกไกโดและของประเทศญี่ปุ�น 



 

 

 

บนยอดเขาโมอิวะสูงจากน้ําทะเล 531 เมตร เม่ือมองลงมาจะเห็นวิวและอาวอิชิการิ ภู
เขาโชคังเบทสึ อําเภอมาชิเคะ แบบพาโนรามา360 องศา เปนจุดดึงดูดนักทองเท่ียวอีก
ดวย นอกจากน้ีแลวท่ีน่ียังเปนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ สําหรับคูรักท่ีข้ึนมาใชเวลาพิเศษดวยกัน 
โดยยืนส่ันระฆังตรงจุดศูนยกลางของจุดชมวิวแบบครอบคลุมท่ัวท้ังเมืองซัปโปโรอีกดวย 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพักคิโรโระสกีรีสอรท  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี2) หลังอาหารใหทานไดผอน
คลายกับการ แชออนเซ็น เพ่ือผอนคลายความเม่ือยลาและจะทําให ผิวพรรณสวยงาม 
และยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวยท่ีพัก: Kiroro Ski Resort หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 3 คิโรโระสกีรีสอรท  โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑกลองดนตรี เคร่ืองแกวโอตารุ 
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ Duty Free ชอปปم�งทานุกิโคจิ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 3)ใหทานไดถายรูปเก็บวิวบรรยากาศท่ีสวยงาม
ของ KIRORO SKI RESORT ต้ังอยูทามกลางขุนเขา สําหรับในชวงฤดูหนาวจะปก
คลุมดวยหิมะแสนนุม (หิมะจะมีชวงฤดูหนาวเทาน้ันข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ณ ชวงท่ี
ลูกคาเดินทางและคาทัวรไมรวมกิจกรรมตางๆ) คิโรโระรีสอรท ถูกเลือกเปนโลเคช่ันหลัก
หนัง “แฟนเดย แฟนกันแควันเดียว” เร่ืองแรกของคายจีดีเอช เปดมุมสวยท่ัวสกีรีสอรท
ใชเปนสถานท่ีถายทํา ใน location ตางๆ เชนระฆังแหงความรัก (Love Bell) หรือ
ทานจะเลือกชอปปم�งท่ีโซนพลาซา คิโรโระ รีสอรท มารเก็ต แหลงรวมขนมอรอยเเละ
สินคาท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโดไวครบ ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถชอปปم�งกลับไปเปนของฝากได
ในแหงเดียวท่ีน่ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี4) 

      บาย  นําทานนําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ Otaru เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะท่ีเปนเมือง
คาขายในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 เมืองทาเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 
ซ่ึงมีรานขายของอยูตลอดสองขางทาง ดวยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแตงของ
บานเรือนน้ันสวนใหญ ไดถูกออกแบบเปนตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับ
อิทธิพลมาจาก การทําการคาระหวางประเทศญ่ีปุ�นเองและประเทศในแถบยุโรปหลาย



 

 

 

ประเทศ นําทานเท่ียวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนห
ชวนใหคนหา ดวยความเปนเอกลักษณแหงวีถีชีวิต 2 ฝم�งคลองท่ียังคงความเปนญี่ ปุ�น
แบบด้ังเดิม คลองโอตารุสรางเพื่อใหเรือเล็กลําเลียงสินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวใน
โกดังท่ีอยูตามริมคลอง เม่ือวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปล่ียนไปเขาทาท่ีใหญ
และขนสงเขาโกดัง ไดงายข้ึน ตึกเกาเก็บสินคาริมคลองเหลาน้ี จึงถูกดัดแปลงเปน
รานอาหารสไตลตางๆ และพิพิธภัณฑ นําทานเท่ียวชมเคร่ืองแกวโอตารุ แหลงทําเคร่ือง
แกวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของแกวหลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ 
แหลงเคร่ืองแกวช่ือดังของโอตารุ และยังมีเคร่ืองแกวหลากหลายใหทานช่ืนชม และเลือก
ซ้ือได เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดานการทําเคร่ืองแกวตางๆ จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลอง
ดนตรี Otaru Music Box Museum ใหทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและ
บทกวีท่ีแสนออนหวานชวนใหนาหลงใหล ดวยกลองดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมาย
หลากหลายและงดงามท่ีจะทําใหทานผอนคลายอยางดีเยี่ยม ทานจะไดชมกลองดนตรี
มากมายหลายหลายแบบนารักๆ เต็มไปหมดมากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยัง
สามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบท่ีทานตองการไดดวย ทานสามารถเลือกกลองใส ตุกตา
เซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนําเพลงกลองดนตรีท้ังเพลงญี่ปุ�นและเพลง
สากลมาอัดเปนซีดีโปสการดสงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและช่ืนชม
กลองดนตรีนารักมากมาย ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบท่ีทานช่ืนชอบดวยตัว
ทานเอง 

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี5) เมนูบุฟเฟ�ตขาปู+ชาบูหมูไมอ้ันหลังอาหารเย็นอิสระให
ทานชอปปم�งยานทานุกิโกจิ เปนยานท่ีคึกคักมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาค่ําคืนที่บรรดา
ป�ายไฟโฆษณาบนตึกตางๆ เปดไฟสลับสีแขงขันประชันสินคากันรอบๆ บริเวณน้ีมี
รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ท้ังไนทคลับ บาร คาราโอเกะ 
รวมกันมากกวา 4,000 ราน ต้ังอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองข้ึน
ลิฟตไป แตก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนน
เต็มไปหมด บริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปชอปปم�งยานซูซูกิโนะได จากน้ันเดินทางเขา
สูท่ีพักแรมท่ีพัก: Toyoko Inn Sapporo Susukino Minami หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 4 อิสระทองเที่ยวฟรีเดยตามอัธยาศัยเต็มวัน 



 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 6)อิสระฟรีเดยทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน 
หรือทานสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได                                                   
หมายเหตุ: มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก กรณีทานประสงคไปตลาดปลา กรุณา
แจงกับไกดในวันแรกของการเดินทาง เน่ืองจากรถมีท่ีน่ังกัดไมมีคาใชจายในการเดินทาง
ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เปนตลาดอาหารทะเลท่ีใหญท่ีสุดในซัปโปโร เปนตลาดท่ีคึกคักและ
มากมายไปดวยของฝากของดีของซัป  โปโรและผลิตภัณฑจากท่ัวฮอกไกโด ทานสามารถ
รับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ท่ีราน ราคาไมแพง ท่ีส่ังตรงมาจากท่ีตางๆของออกไก
โดและทานสามารถซ้ืออาหารทะเลและของฝากตางๆไดท่ีน่ี                              
(อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย ใหทานเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ) จนไดเวลานําทานมา
สงท่ีโรงแรมและหรือ JR ทาวนเวอร อิสระใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานท่ี
ทองเท่ียวอ่ืนๆ ตามอัธยาศัยอาทิเชนอาคารเจอารทาวเวอร(JR TOWER) เปนตึกท่ีสูง
ท่ีสุดในซัปโปโร ต้ังอยูติดกับสถานีเจอารซัปโปโร เปนท้ังหางสรรพสินคา โรงแรม โรง
ภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, 
เคร่ืองใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน,ราน UNIQLO ขายเส้ือผาแฟช่ันวัยรุน
,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองสําอาง อาคาร JR TOWER มีจุด
ชมวิวต้ังอยูท่ีช้ัน 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดับ ความสูง 160 
เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามท้ังกลางวัน กลางคืน 
โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต้ังอยูกลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จาก
กลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สองสวางท่ีจุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซ่ึงท่ีช้ัน 10 เป น 
ศูนยรวมรานราเมน ซ่ึงมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยาน 
ซูซูกิโน (ไมรวมต๋ัวข้ึนจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน) ยานซูซูกิโนะ ต้ังอยูใน
บริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถัดลง มาทางใตของ
สวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือเป นยานท่ีคึกคักและมี ชีวิตชีวาท่ีสุด
ของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ําคืนท่ีมีการเป ดไฟตามป�ายไฟโฆษณาสีสัน ตางๆ บน
ตึกท่ีต้ังอยูในยานแหงน้ี นอกจากน้ันยังเปนแหลงชอปปم�ง รานอาหาร ภัตตาคาร สถาน
บันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ ท้ังไนทคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 
4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จึงไมแปลกท่ีนักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแหงนี - 
ทานุกิโคจิเปนแหลงชอปปم� งอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มี 



 

 

 

ความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาต้ังเรียงรายอยูกวา 200 รานคาต้ังขวางในแนว 
ตะวันออก-ตะวันตก อยูระหวางสถานี Subway Odori และ Susukin เพื่อไมเป นกา
รรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
มิตซุยเอาทเล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมายแบรนดดัง
ระดับโลก และแบรนดญ่ีปุ�น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป�าไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดู
เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทาแฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคาสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคาอ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซ่ึงภายในยัง
มีรานอาหาร รานกาแฟ สําหรับใหทานไดน่ังผอนคลายอีกดวย วิธีไป 
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station 
ประมาณ 19 นาทีโดยรถประจําทาง ลงท่ีป�าย “Inter-Village Omagari” 
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station 
ประมาณ 25 นาทีโดยรถประจําทาง ลงท่ีป�าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 
• (เสารอาทิตยและวันหยุด) จากบริเวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนาสถานี 
Sapporo Station ประมาณ 40 โดยรถประจําทางโดยตรง ลงท่ีป�าย “Mitsui 
Outlet Park Entrance”เลือกซ้ือ Bus เสริม+Tour (มีบัสและไกด) หมายเหตุ: 
รายการทัวรเสริมเปนการเสนอขายบัสเสริมวันอิสระ ไกดจะเสนอขายพรอมเสนทางทัวร
หนางาน ทางบริษัทและไกดไมสามารถบังคับซ้ือใดๆไดท้ังสิ้น ข้ึนอยูกับความสมัครใจ
และความตองการเดินทางของลูกคาแตละทานเทาน้ัน 
 

อัตราคาบริการ /ทาน 
เดินทาง 15-20 ทาน ราคา 3,000 บาท/ทาน 
เดินทาง 21-25 ทาน ราคา 2,500 บาท/ทาน 
เดินทาง 26-30 ทาน  ราคา 2,000 บาท/ทาน 
เดินทาง 31 ทานขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ทาน 



 

 

 

ท่ีพัก: Toyoko Inn Sapporo Susukino Minami หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 5 ซัปโปโร - ทาอากาศยานนิวชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง  
เชา  บริการอาหารเชาแบบ Set Box (ม้ือท่ี 7)เพื่อความสะดวกในเร่ืองเวลาการเดินทางไป

สนามบิน จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ 
09.55  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เที่ยวบินท่ี 

XJ621 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการจําหนาย) 
16.30  เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

  
อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 
(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

05 - 09 Apr 2019 29,900  29,900 29,900 7,000 9,500 
10 - 14 Apr 2019 34,900  34,900 34,900 7,000 9,500 
18 - 22 Apr 2019 28,900  28,900 28,900 7,000 9,500 
20 - 24 Apr 2019 27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 
25 - 29 Apr 2019 27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 
08 - 12 May 2019 28,900  28,900 28,900 7,000 9,500 
15 - 19 May 2019 28,900  28,900 28,900 7,000 9,500 

22 - 26 May 2019 26,900  26,900 26,900 7,000 9,500 
29 May - 02 Jun 2019 25,900  25,900 25,900 7,000 9,500 

 
 

 



 

 

 

หมายเหตุ :   
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะ
ปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิ
อาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จาก
อัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงข้ึน บรัษัทฯขอสงวสิทธิใน
การปรับอัตราคาบริการเพิ่มข้ึน 
 
ประกาศสําคัญ  
รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระ
ขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ัน
หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือ
ออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแกทาน 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง 
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการ
เดินทาง 10 วัน 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3.การชําระคาบริการ  ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 20
วัน 



 

 

 

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ*) 
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดาน
ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอม
ยอดคงเหลือ** 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน 
ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนที่
น่ังเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได 

 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

 

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา                                        
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน                                
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเคร่ืองที่สายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 20 
กิโลกรัม สัมภาระถือข้ึนเคร่ืองไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสาย
การบินท่ีมีการเรียกเก็บ                                                                                              
**กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทาน้ัน
พรอมชําระคาน้ําหนัก**                                                                                              
- ซ้ือนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 600  บาท / เพิ่ม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท / เพ่ิม20กก. ชําระ
เพิ่ม 2,000 บาท                                                                                                           
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสิน
สวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)                                                           
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ไมรวมประกัน
สุขภาพทานสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ                                                              
2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพท
เปนตน       3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)                
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน                   
5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%                                                                      
6. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม                                                                                      
7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจ
จากทาน 
 
 
 



 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)                                             
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไม
เกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารใน
ข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 
1.ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให)                                                        
2.ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�นได (เชน 
เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)                                                                                                  
3.ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให)                      
4.กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให)คุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ํากวา 6 เดือน                                                     
2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการ
พํานักระยะส้ัน                                                                                                                 
3.ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน                                       
4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา
ประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30
ทาน                                                                                                                             
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง                                                                                                                             
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ



 

 

 

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ                                                                                                                    
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด                                                                                     
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ี
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม                                                                                                                       
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได                                                               
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 10 
วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได                                                   
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน                                                            
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ                 
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไม
คาใชจายเพิ่ม13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังท่ี
ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม                
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันท่ีทําทัวรเต็มวัน เร่ิมในวันท่ี2ของการเดินทางรวม
จํานวน2ขวด                             



 

 

 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10-12
ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและ
คนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง   
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย 
ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จาก
บริษัทประกันท่ัวไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู
จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน                     
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
ๆ 

 


