
 

 

รหัสทัวร 1900093 
ทัวรญ่ีปุ�น  ซัปโปโร โอตารุ ฟูราโน บิเอะ 5 วัน 3 คืน (XJ) 
ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด   หอนาฬิกาซัปโปโร   คลองโอตารุ   โทมิตะฟารม    
ทุงลาเวนเดอร 

 
 

 
 
 



 

 

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 – หอ
นาฬิกาซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - Duty Free – โอตารุ – คลอง
โอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – คิโรโระ ออนเซ็น 

08.40  เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา
เมืองไทย 2 ช่ัวโมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป�า
เรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว จากน้ันนําทานเดินทางสู ตึกทําเนียบรัฐบาลเกา หรือ อะคะ
เร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ�นแปลวา อิฐสีแดง ตึกท่ีถือเปนสัญลักษณแหงฮอกไกโด 
เร่ิมกอสรางเม่ือป พ.ศ.2416 เปนอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจาก
อาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส สหรัฐอเมริกา โดยใชอิฐไปจํานวนมากกวา 2.5 
ลานกอน ตึกแดงหลังน้ีใชเปนท่ีทําการรัฐบาลฮอกไกโดต้ังแตป พ.ศ.2429 ซึ่งผูวาราชการ
คนแรกท่ีไดทํางานในตึกน้ีคือ มิจิโตชิ อิวามูระ (Michitoshi Iwamura) แลวใชงานตอเน่ือง
ยาวนานถึง 80 ป กอนท่ีจะยายไปที่ทําการหลังใหมเปนอาคารทันสมัยสูง 10 ช้ันซ่ึงต้ังอยู
ดานหลังตึก นําทานเดินทางสู สวนโอโดริ เปนสวนท่ีไดถูกปรับปรุงเปล่ียนแปลงกลายเปน
เทศกาลท่ีย่ิงใหญ สามารถดูดนักทองเท่ียวทํารายไดใหแกฮอกไกโดมาก ในชวงฤดุหนาวมี
หิมะท่ีงดงามและการแกะสลักน้ําแข็งท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวจากญ่ีปุ�นและท่ัวโลกได
มากกวา 2 ลานคน ชวงใบไมผลิจะไดเจอกับตนซากุระ ดอกบานสีชมพูและดอกไมฤดูใบไม



 

 

ผลิตางๆ บานเรียงราย ผานการจัดสวนอยางสวยงาม สามารถชมวิถีชีวิตคนเมืองซัปโปโรได 
ชมหอนาฬิกาซัปโปโระ เปนสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเปนอาคารท่ีสรางข้ึนจากไม ต้ังอยูในเขตจูโอ 
เมืองซัปโปะโระ เมืองใหญท่ีสุดของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนือของประเทศญี่ปุ�น 
ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกันเปนท่ีรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง และเปนท่ีสนใจของ
นักทองเท่ียว ท้ังในและตางประเทศแทบทุกคน ซ่ึงนาฬิกาบนหอยังคงเดินอยางเท่ียงตรง 
และมีเสียงระฆังในทุกช่ัวโมง 

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง(ม้ือท่ี1)บุฟเฟ�ตขาปู+ชาบูหมูไมอ้ัน 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ Otaru เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะท่ีเปนเมืองคาขายในชวง
ปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 เมืองทาเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมีรานขายของ
อยูตลอดสองขางทาง ดวยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ันสวนใหญ 
ไดถูกออกแบบเปนตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจาก การทําการคา
ระหวางประเทศญี่ปุ�นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําทานเท่ียวชม คลองสาย
วัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา ดวยความเปนเอกลักษณแหง
วีถีชีวิต 2 ฝم�งคลองท่ียังคงความเปนญ่ีปุ�นแบบด้ังเดิม คลองโอตารุสรางเพื่อใหเรือเล็ก
ลําเลียงสินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังท่ีอยูตามริมคลอง เม่ือวิทยาการเจริญกาวหนา
เรือใหญจึงเปล่ียนไปเขาทาท่ีใหญและขนสงเขาโกดัง ไดงายขึ้น ตึกเกาเก็บสินคาริมคลอง
เหลาน้ี จึงถูกดัดแปลงเปนรานอาหารสไตลตางๆ และพิพิธภัณฑ นําทานเท่ียวชม ชมเคร่ือง
แกวโอตารุ แหลงทําเคร่ืองแกวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของแกวหลากสีสันดังอยูใน
โลกของจินตนาการ แหลงเคร่ืองแกวช่ือดังของโอตารุ และยังมีเคร่ืองแกวหลากหลายใหทาน
ช่ืนชม และเลือกซ้ือได เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดานการทําเคร่ืองแกวตางๆ จากน้ันนําทานชม 
พิพิธภัณฑกลองดนตรี Otaru Music Box Museum ใหทานไดทองไปในดินแดนแหง
เสียงดนตรีและบทกวีท่ีแสนออนหวานชวนใหนาหลงใหล ดวยกลองดนตรี (MUSIC BOX) 
อันมากมายหลากหลายและงดงามท่ีจะทําใหทานผอนคลายอยางดีเย่ียม ทานจะไดชมกลอง
ดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ เต็มไปหมดมากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยัง
สามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบท่ีทานตองการไดดวย ทานสามารถเลือกกลองใส ตุกตา
เซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนําเพลงกลองดนตรีท้ังเพลงญ่ีปุ�นและเพลงสากล
มาอัดเปนซีดีโปสการดสงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและช่ืนชมกลอง
ดนตรีนารักมากมาย ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบท่ีทานช่ืนชอบดวยตัวทานเอง 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสูซัปโปโร ศูนยกลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ระหวางทางนํา
ทานไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (คาทัวรไมรวมการเขาชมการผลิตดานใน ทัวรนําชม
ดานนอก) แหลงผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ�น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นใน
สไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม ใหทานไดเลือกซ้ือเปนของฝากตามอัธยาศัย จากน้ัน
นําทานไป ดิวต้ีฟรี ใหทานเลือกซ้ือของฝากราคาถูก อาทิเชน เคร่ืองสําอางค เคร่ืองไฟฟ�า 
ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา โฟมลางหนาถานหิน ผลิตภัณฑแบรนด 4GF 5GF และ6GF หรือ
วิตามินบํารุงรางกายอยาง Natto สารสกัดจากถ่ัว หรือน้ํามันตับปลา เปนตน สมควรแก
เวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพักคิโรโระรีสอรท  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี2)  
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซ็น เพ่ือผอนคลายความเม่ือยลาและจะทํา
ให ผิวพรรณสวยงาม และยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย 
ท่ีพัก: Kiroro Resort หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 3 ฟูราโน - โทมิตะฟารม ทุงลาเวนเดอร - ฟารมชิกิไซโนะ โอกะ –  
เมืองบิเอะ - ซัปโปโร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
นําทานเดินทางสูเมืองฟูราโน ต้ังอยูใจกลางเกาะฮอกไกโด จึงถูกเรียกขานวา "สะดือของฮอก
ไกโด" เปนเมืองท่ีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ รายลอมไปดวยภูเขาขนาดใหญเชนเทือกเขาโท
กาจิในกลุมภูเขาไฟไดเซ็ทสึซัน ภูเขาอาชิเบ็ทสึ และภูเขายูบาริ เปนตน นอกจากน้ียังมีผูคน
จํานวนมากมาเยือนฟูราโนโดยมีเป�าหมายคือมาชมทุงดอกไมท่ีมีดอกไมหลากชนิดผลัดกัน
บานสะพร่ังในแตละเดือน และดอกไมท่ีไฮไลทสุดๆแหงเมืองฟุราโนะเลยก็คือลาเวนเดอร 
ดอกลาเวนเดอรจะบานสะพร่ังท่ีสุดในชวงกลางเดือนกรกฎาคม (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ
แตละป) ภาพของพรมสีมวงจากดอกลาเวนเดอรท่ีปกคลุมไปท่ัวท้ังเมืองเปนีทนาประทับใจ
สุดๆของผูที่มาเยือน นําทานไปชมโทมิตะฟารม (Farm Tomita) ฟารมลาเวนเดอร แหง
แรกของเมืองฟุราโน ฟารมแหงน้ีข้ึนช่ือวาเปน “จุดชมดอกลาเวนเดอรท่ีดีท่ีสุดของเมือง” 
เน่ืองจากมีวิวทิวทัศท่ีสวยงามจากฉากหลังเปนภูเขาโทกะชิ (Tokachi mountain) ซ่ึงท่ีน่ี
ทานจะไดพบกับทุงดอกลาเวนเดอรสีมวงแขงกันสงกล่ินหอมยวนใจและต่ืนตาไปกับแปลง



 

 

ดอกท่ีต้ังใจปลูกดอกไมท้ังหมด 7สี 7สายพันธุเรียงรายเปนแปลงยาวเปรียบเสมือนสีของ
สายรุงตัดกับสีของทองฟ�า แลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไมแลว 
ท่ีน่ียังมีผลิตภัณฑจากลาเวนเดอรท้ังของใชจําพวกน้ําหอม  สบูดอกลาเวนเดอรแหงหรือของ
กินอยางน้ํากล่ินลาเวนเดอร  พุดด้ิงลาเวนเดอรและท่ีพลาดไมได คือไอศครีมลาเวนเดอรท่ี
ความหอมหวานจะชวยดับรอนไดเปนอยางดี รวมถึงของท่ีระลึกอ่ืนๆท่ีมีใหเลือกช็อปท่ัวทุก
จุดในฟารม ซ่ึงชวงที่ดอกลาเวนเดอรบานสะพร่ังเต็มท่ี คือชวงกลางเดือนกรกฎาคมถึงตน
เดือนสิงหาคม แตดอกลาเวนเดอรจะคงบานอยูในกลางสิงหาคม นอกจากน้ียังมีดอกไมอีก
มากมายหลายชนิดในฤดูอ่ืน เชน ดอกป�อปปم� และดอกลูปน ในเดือนมิถุนายน ดอกลิลล่ี ใน
เดือนกรกฎาคม ดอกทานตะวัน ดอกซัลเวีย และคอสมอส ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 
อิสระใหทานไดถายรุป ซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนชิกิไซโนะ
โอกะ (Shikisai no oka) เนิน 4 ฤดู ท่ีมีโรลคุงและ โรลจัง หุนฟางขนาดใหญ สัญลักษณ
ของสวนชิกิไซ โนะ โอกะคอยตอนรับนักทองเท่ียว ชมดอกไมนานาพันธุ รวมถึงดอกลาเวน
เดอร และทุงดอกไมหลากสี ท่ีไดรับคํานิยมและคําชมวาจัดสวนไลสีไดสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึง 
นอกจากน้ียังมีกิจกรรมหลายอยางเชน ขับรถ ATV รถไฟชมฟารม หรือฟารมเลี้ยง Alpaca 
อีกดวย ใหทานไดชมวิวทิวทัศนท่ีสวยงามของทุงดอกไมใดในแบบพาโนรามา เ  พลิดเพลิน
กับสีสันและกล่ินหอมของมวลดอกไมกวา 10 สายพันธุอาทิ ทิวลิป, ซัลเวียร,ดอกทานตะวัน 
เปนตน ท่ีจะสลับสับเปล่ียนกันอวดสีสัน บานสะพร่ังตามแตฤดูกาล 
หมายเหตุ: ชวงที่ชมดอกลาเวนเดอรคือชวงกลางเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนสิงหาคม แต
ดอกลาเวนเดอรจะคงบานอยูในกลางสิงหาคมและในชวงเดือนอ่ืนๆจะมีดอกไมนานาชนิดใน
สวนตามฤดูกาล ท้ังน้ีจะบานหรือโรยข้ึนอยูกับสภาพอากาศในวันเดินทางบริษัทฯไมสามารถ
คาดการณลวงหนาได 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี4) 

บาย  นําทานเดินทางสูเมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ท่ีต้ังอยบูริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ท่ีไดช่ือ
วา “Small Town Of The Most Beautiful Hills” เมืองเล็กๆท่ีมีความสวยงามท่ีต้ังอยู
บนเนินเขา ตลอดเสนทางผานทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง ทานสามารถชม 
Patchwork Road เปนเสนทางชมทุงนาเนินเขาสีทองอรามสลับกับสีเขียงและน้ําตาล มี
ความสวยงามราวกับผาหลายผืนมาตัดปะวางตอกันเปนระยะทางยาว จะสวยเปนพิเศษ
ในชวงฤดูรอน จุดชมวิวระหวางทางท่ีนาสนใจ คือ ตนเคน และแมร่ี (Ken & Mary Tree) 



 

 

ทิวทัศนท่ีใชในภาพยนตรโฆษณา “สไกไลน” ของบริษัทนิสสันมอเตอร ฉายในยุคทศวรรษ 
1970 ทําใหผูคนตางแวะเวียนมาถายรูปเปนท่ีระลึก ตนเซเวนสตารส (Seven Stars 
Tree) ช่ือสุดคูลแบบน้ีไดมาเพราะตนไมน้ีถูกใชเปนภาพบนซองบุหร่ียี่หอ SEVEN STARS 
ในป ค.ศ.1976 วิวของตนโอคยักษท่ีต้ังอยูบนเนินอยางสงางาม ตนพอแมลูก (Parents 
and Child Tree) เปนตนไมและเนินเขาท่ีโดงดังจากภาพยนตโฆษณาหลายช้ิน  สองขาง
ทางเต็มไปดวยยทุงขาวบารเลยสีเหลืองทองตัดสลับ กับไรขาวโพดและมันฝร่ังสีเขียวสด เปน
สถานท่ีท่ีสวยงามเหมาะกับการถายรูปและบันทึกไวนความทรงจํา สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางสูซัปโปโร 

ค่ํา  นําทาน ชอปปم�งยานทานุกิโกจิ เปนยานท่ีคึกคักมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาค่ําคืนท่ีบรรดา
ป�ายไฟโฆษณาบนตึกตาง ๆ เปดไฟสลับสีแขงขันประชันสินคากันรอบๆ บริเวณน้ีมี
รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ท้ังไนทคลับ บาร คาราโอเกะ รวมกัน
มากกวา 4,000 ราน ต้ังอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองข้ึนลิฟตไป แตก็มี
พนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมด บริเวณ
ใกลกันทานสามารถเดินไปชอปปم�งยานซูซูกิโนะได นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักแรมซัปโปโร 
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเขาสูท่ีพักแรม 
ท่ีพัก: The B Sapporo Susukino หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 4 อิสระฟรีเดยทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือซ้ือบัสเสริมเที่ยว 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 5) 

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” 
เลือกซื้อ Bus เสริม+Tour (มีบัสและไกด) หมายเหตุ: รายการทัวรเสริมเปนการเสนอ
ขายบัสเสริมวันอิสระ ไกดจะเสนอขายพรอมเสนทางทัวรหนางาน ทางบริษัทและไกดไม
สามารถบังคับซ้ือใดๆไดท้ังส้ิน ข้ึนอยูกับความสมัครใจและความตองการเดินทางของ
ลูกคาแตละทานเทาน้ัน(ตัวอยางรายการ เท่ียวโนโบริเบทสึ,หุบเขานรกจิโกคุดานิ,อุซุซัง) 
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: The B Sapporo Susukino หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง)   
 
 

วันที่ 5 ซัปโปโร - ทาอากาศยานนิวชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง  
เชา  บริการอาหารเชาแบบ Set Box (ม้ือท่ี6) 

เพื่อความสะดวกในเร่ืองเวลาการเดินทางไปสนามบิน จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบิน
นิวชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ 



 

 

09.55  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X เที่ยวบินท่ี 
XJ621 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการจําหนาย) 

16.30  เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
  

หมายเหตุ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง
, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
ทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตาม
โปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตน
คํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงข้ึน บรัษัทฯขอ
สงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มข้ึน 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 
(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

03 - 07 Jul 2019 27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 
10 - 14 Jul 2019 28,888 28,888 28,888 7,000 9,500 
14 - 18 Jul 2019 29,888 29,888 29,888 7,000 9,500 
17 - 21 Jul 2019 29,888 29,888 29,888 7,000 9,500 

24 - 28 Jul 2019 31,888 31,888 31,888 7,000 9,500 
31 Jul - 04 Aug 2019 28,888 28,888 28,888 7,000 9,500 

07 - 11 Aug 2019 27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 
14 - 18 Aug 2019 27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 
21 - 25 Aug 2019 26,888 26,888 26,888 7,000 9,500 



 

 

28 Aug - 01 Sep 2019 25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 

 
 
 
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 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*) 
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดาน
ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอม
ยอดคงเหลือ** 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 



 

 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน 
ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได 

 
2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเคร่ืองที่สายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 20 
กิโลกรัม สัมภาระถือข้ึนเคร่ืองไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสาย
การบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

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



 

 

**กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทาน้ัน
พรอมชําระคาน้ําหนัก** 
- ซ้ือนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 600  บาท / เพิ่ม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท / เพิ่ม20กก. ชําระ
เพิ่ม 2,000 บาท(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง 
และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ไมรวมประกัน
สุขภาพทานสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
6. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม 
7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน 
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�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) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ํากวา 6 เดือน 



 

 

 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการ
พํานักระยะส้ัน 
 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมให
เขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 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 การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไม
คาใชจายเพิ่ม 
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะ
ติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก 
และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังท่ีตองเรงรีบ เพื่อให
ไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 
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 
 


