
 

 

รหัสทัวร ITV1901251 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิคาวะ คิโรโระสกีรีสอรท 5 วัน 
3 คืน (XJ) 
สวนสัตวอาซาฮิยามะ พิเศษขับสโนวโมบิล คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี ดิวตี้ฟรี  

ทําเนียบรัฐบาลเกา ลานสกีรีสอรท 

พักอาซาฮิคาวะ 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน 

พิเศษ!!! พาเท่ียวครบทุกวัน ทานบุฟเฟ�ตขาปูยักษ+ชาบูหมูไมอ้ัน!!! WIFI ON BUS!!! 

 

 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง 
20.30  พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIR 

ASIA X (XJ) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ติกแท็ก
กระเป�า 

23.55  นําทานเดินทางสูสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบิน THAI AIR 
ASIA X เท่ียวบินที่ XJ620 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง บนเครื่องมีบริการ
จําหนาย) 

  

วันท่ี 2 สนามบินนิวชิโตะเสะ – อาซาฮิคาวา – หมูบานราเมนอาซาฮิคาวะ – สวนสัตวอา
ซาฮิยามะ หรือ Ice Pavillion - หาง Aeon Mall 

08.25  เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา
เมืองไทย 2 ช่ัวโมงกรณุาปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาต
ใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับ
และปรบั รับกระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว นําทานเดินทางสู เมืองอาซาฮิ
คาวา (Asahikawa) เมืองใหญอันดับสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซัปโปโร ต้ังอยู
ทางตะวันออกของซัปโปโร นําทานเดินทางสู หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา 
(Asahikawa Ramen Village) ถือกําเนิดขึ้นในป 1996 โดยการรวบรวมรานรา
เมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาวามาอยูรวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว มีรานราเมง 8 
ราน เปรียบเสมือนหมูบานราเมนท่ีรวบรวมรานดังๆไวในท่ีเดียว และยังมีหองเล็กๆ
ท่ีจัดแสดงประวติัความเปนมาของหมูบานแหงน้ีดวย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบานราเมน (ม้ือท่ี1) เมนูราเมน 

บาย  นําทานเดินทางสู สวนสัตวอาซาฮิยามะ Asahiyama Zoo (หมายเหตุ: วันท่ี30
ธ.ค.62-1ม.ค.63 สวนสัตวปด โปรแกรมปรับไปเท่ียว Ice Pavillion แทน ) ซึ่ง
ไดรับความนิยมมากท่ีสุดในญี่ปุ�น ซึ่งในแตละปจะมีผูเขาชมความนารักของสัตว
ตางๆ ท่ีไมไดถูกกักขังในกรงแบบที่ทานเคยเห็นในสวนสัตวทั่วๆ ไปถึงกวาปละ 3 



 

 

ลานคนจากท่ัวโลก โดยสวนสัตวแหงน้ีไดมีแนวความคิดท่ีวา สัตวตางๆ ควรท่ีจะ
อาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่ดี  และเปนไปตามธรรมชาติของสัตวน้ันๆ จึงทําใหทุก
ทานไดสัมผัสถึงชีวิตความเปนอยูท่ีแทจริงของสัตวแตละประเภท อาทิเชน หมีขาว
จากขั้วโลก นกเพนกวนิสายพันธุตางๆ แพนดาแดง ไฮไลทสําคัญ! ของที่น่ีคือการชม
การเดิน ขบวนพาเหรดของนกเพนกวินที่ใหทานไดชมอยางใกลชิด (พาเหรดแพนก
วิ้น11.00/14.30 ชวงเวลาอาจมีเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับทางสวนสัตว และในชวง
ฤดูหนาวสวนสัตวจะปดเวลา15.00น.) หรือเท่ียวพิพิธภัณฑหิมะและน้ําแข็งคะมิคะ
วะ (Kamikawa Ice Pavilion)เปนพิพิธภัณฑท่ีใหนักทองเท่ียวไดสัมผัส
ประสบการณความหนาวเย็นแหงแรกและมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก อุณหภูมิดานใน
ต้ังไว -20 องศาเซลเซียสตลอดป ภายในมีเสาน้ําแข็งและกําแพงน้ําแข็งขนาด 600 
ตารางเมตร ท่ีใชเวลาสรางดวยวิธีทางธรรมชาติถึง 25 ป ทางเดินอุโมงคน้ําแข็งท่ี
ประดับประดาดวยไฟสวยงาม บารน้ําแข็ง และถํ้าจําลองหินงอกหินยอย จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู หางAeon Mall อิสระใหทานเลอืกซื้อสินคาและอิสระรับประทาน
อาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเขาสูท่ีพักอาซาฮิคาวะ 

พัก: Y’s Hotel  Asahikawa Ekimae หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5วันกอนวัน
เดินทาง) 

วันท่ี 3 
ลานสโนวโมบิล Shikisai-no-oKa - โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลอง
ดนตรี – เคร่ืองแกวโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ราน Duty Free – 
ทําเนียบรัฐบาลเกา – ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 2) 

นําทานเดินทางสูลานสโนวโมบิล Shikisai-no-oKa ใหทานสัมผัสประสบการณ
พิเศษขับสโนวโมบิล Snowmoblie (หมายเหตุ: วันท่ี31ธ.ค.62-1ม.ค.63ลาน
สกีShikisai ปด โปรแกรมปรบัเท่ียว Watts Snowmobile แทนหรือลานสกีอ่ืนๆ
ในเสนทางแทน)(ไมรวมคาsnowmobile) ซึ่งเปนหน่ึงกิจกรรมท่ีสนุกสนานและไม
ควรพลาดเม่ือมาถึงฮอกไกโด ทานสามารถสนุกสนานไปกับการขับรถบนหมิะดวย
รถสโนวโมบิลซึ่งสามารถเลนไดเฉพาะประเทศท่ีมีหิมะตกเทาน้ัน การเลนสโนวโมบิล
น้ันขับขี่ไมยากเพียงแคใชคันเรงและเบรคก็สามารถบังคับตวัรถไดอยางงายดาย 



 

 

สําหรับวิธีเลนจะมีครูฝกของลานขับสอนวิธีให จากน้ันอิสระใหทานสนุกสนานตาม
อัธยาศัย หรือทานสามารถเลือกถายรูป ชมวิวและสนุกสนานกับหิมะได (หมายเหตุ:
คาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆและไมรวมคาsnowmobileทานละประมาณ 
10,000 - 15000 เยน ทานท่ีมีความประสงคเลนกิจกรรมแจงกับไกดหนางาน) 
กรณีหิมะทับถมไมเพียงพอ หรือลานขับยังไมเปดหรือปด หรือมีปรบัเสนทาง
ทองเท่ียวทางบริษัทขอ ปรับเปลี่ยนไปลานขับอ่ืนๆเชนWatts Snowmobile แทน 
หรือลานอ่ืนๆท่ีอยูในเสนทางทองเทียวแทน จะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) นํา
ทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะท่ีเปนเมืองคาขายในชวง
ปลายศตวรรษท่ี 19 ถงึ 20 เมืองทาเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีราน
ขายของอยูตลอดสองขางทาง ดวยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแตงของ
บานเรือนน้ันสวนใหญ ไดถูกออกแบบเปนตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุ
ไดรับอิทธิพลมาจาก การทําการคาระหวางประเทศญี่ปุ�นเองและประเทศในแถบ
ยุโรปหลายประเทศ นําทานเท่ียวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสาย
วัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา ดวยควา มเปนเอกลักษณแหงวีถีชีวติ 2 ฝم�งคลอง
ท่ียังคงความเปนญีปุ่�นแบบด้ังเดิม คลองโอตารุสรางเพ่ือใหเรือเล็กลําเลียงสินคาจาก
ทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังที่อยูตามริมคลอง เม่ือวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญ
จึงเปลี่ยนไปเขาทาท่ีใหญและขนสงเขาโกดัง ไดงายข้ึน ตึกเกาเก็บสินคาริมคลอง
เหลาน้ี จึงถูกดัดแปลงเปนรานอาหารสไตลตางๆ และพิพิธภัณฑ นําทานเท่ียวชม 
ชมเครือ่งแกวโอตารุ แหลงทําเคร่ืองแกวที่มีช่ือเสียงท่ีสุด ชมความสวยงามของแกว
หลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ และยังมี
เคร่ืองแกวหลากหลายใหทานช่ืนชม และเลือกซื้อได เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดานการทํา
เคร่ืองแกวตางๆ จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี Otaru Music Box 
Museum ใหทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวท่ีีแสนออนหวาน
ชวนใหนาหลงใหล ดวยกลองดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและ
งดงามท่ีจะทําใหทานผอนคลายอยางดีเยี่ยม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลาย
หลายแบบนารักๆ เต็มไปหมดมากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยังสามารถเลือก
ทํากลองดนตรีแบบทีท่านตองการไดดวย ทานสามารถเลือกกลองใส ตุกตาเซรามิก
และเพลงมาประกอบกนั มีบริการนําเพลงกลองดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ�นและเพลงสากล
มาอัดเปนซีดีโปสการดสงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและช่ืนชม
กลองดนตรีนารักมากมาย ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบท่ีทานชื่นชอบดวย



 

 

ตัวทานเอง 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี3) 

นําทานเดินทางสูซัปโปโร นําทานไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (คาทัวรไมรวมการ
เขาชมการผลิตดานใน) แหลงผลิตช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของญี่ปุ�น ตัวอาคารของ
โรงงานถกูสรางข้ึนในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม ใหทานไดเลือกซื้อเปน
ของฝากตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานไปรานดิวต้ีฟรี ใหทานเลือกซื้อของฝากราคา
ถูก อาทิเชน เคร่ืองสําอางค เคร่ืองไฟฟ�า ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา โฟมลางหนาถาน
หิน ผลิตภัณฑแบรนด 4GF 5GF และ6GF หรือวิตามินบํารุงรางกายอยาง Natto 
สารสกัดจากถั่ว หรือน้ํามันตับปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจ ิเปนตน นําทานเดินทางสู 
ตึกทําเนียบรัฐบาลเกาเร่ิมกอสรางเม่ือป พ.ศ.2416 เปนอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอ
เมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส 
สหรัฐอเมริกา โดยใชอิฐไปจํานวนมากกวา 2.5 ลานกอน ตึกแดงหลังน้ีใชเปนท่ีทํา
การรัฐบาลฮอกไกโดต้ังแตป พ.ศ.2429 ซึ่งผูวาราชการคนแรกที่ไดทํางานในตึกน้ี
คือ มิจิโตชิ อิวามูระ (Michitoshi Iwamura) แลวใชงานตอเน่ืองยาวนานถึง 80 
ป กอนท่ีจะยายไปท่ีทําการหลังใหมเปนอาคารทันสมัยสูง 10 ช้ันซึ่งต้ังอยูดานหลงั
ตึก  

ค่ํา  รับประทานอาหาร (ม้ือท่ี 4 ) เมนูบุฟเฟ�ตขาปู +ชาบูหมูไมอ้ัน  

หลังอาหารเย็นอิสระใหทานชอปปم�งยานทานุกิโกจิ เปนยานท่ีคึกคักมีชีวิตชีวติ
โดยเฉพาะในเวลาค่ําคืนที่บรรดาป�ายไฟโฆษณาบนตึกตาง ๆ เปดไฟสลับสีแขงขัน
ประชันสินคากันรอบๆ บรเิวณน้ีมีรานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยาม
ราตรี ท้ังไนทคลับ บาร คาราโอเกะ รวมกันมากกวา 4,000 ราน ต้ังอยูในตรอก
ซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึ้นลิฟตไป แตก็มีพนักงานออกมาเรียกแขก
เสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมด บริเวณใกลกันทาน
สามารถเดินไปชอปปم�งยานซูซูกิโนะได จากน้ันเดินทางเขาสูท่ีพักแรม 

ท่ีพัก: Toyoko Inn Sapporo /APA & Resort Hotel Sapporo/Hotel 
Raffinato Sapporo หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวัน



 

 

เดินทาง) 

 

  

วันท่ี 4 คิโรโระสกีรีสอรท - ตลาดปลาโจไก - เนินเขาแหงพระพุทธเจา - หอนาฬิกาซัปโปโร 
– สวนโอโดริ - มิตซุยเอาทเล็ท 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือท่ี5) 

นําทานเดินทางไปสัมผัสกับ ลานสกีรีสอรท KIRORO SKI RESORT ต้ังอยู
ทามกลางขุนเขาท่ีปกคลุมดวยหมิะแสนนุม ใหทานสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจง 
ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีที่หลากหลาย เชน สกี, สโนวบอรด,กระดาน
เล่ือนหิมะ ฯลฯ (หมายเหตุ: คาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆ ไมรวมคาอุปกรณและ
ไมรวมคากระเชากอนโดลา) หรือทานจะเลือกชอปปم�งที่โซนพลาซาคิโรโระ รีสอรทท่ี
ถูกเลือกเปนโลเคชั่นหลักในภาพยนตเร่ือง แฟนเดย แฟนกันแควันเดียวเร่ืองแรกของ
คายจีดีเอช ไดเปดมุมสวยท่ัวสกีรีสอรทใชเปนสถานท่ีถายทําใน location ตางๆ 
เชน  ระฆังแหงความรัก (Love Bell) ต้ังอยูบนยอดเขาอะซาริ (Asari Peak) 
ของคิโรโระ รีสอรท ระฆังน้ีมีตํานานของความรั  กอันศักด์ิสิทธ์ิ นักทองเท่ียวมักจะ
มาส่ันระฆัง แลวอธิษฐานขอพรใหความรักสมหวังตลอดไป การเดินทางข้ึนไป
ยัง ระฆังแหงความรัก ตองน่ังกระเชากอนโดลาขึ้นสูยอดเขาโดยระหวางทางจะเห็น
ตนไมและวิวหุบเขากวางใหญ และเม่ือขึ้นไปถึงก็จะพบความสวยงามปรากฏ
ตรงหนา พรอม ระฆังแหงความรัก ต้ังตระหงานอยู นอกจากจะเปนจุดใหคูรกัมาตี
ระฆังขอพรเร่ืองความรักแลว ยังเปนจุดถายรูปที่สวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงดวย ลาน
สกี สําหรับนักสกีมืออาชีพและสมัครเลน สามารถเพลิดเพลินกับการเลนสกีและส
โนวบอรด สมาชิกตัวนอยก็สามารถเลนสนุกไดเพราะมี Annie Kids Ski 
Academy โรงเรียนสอนสกีสําหรับเด็ก นอกจากน้ียังมีกิจกรรมแสนสนุกในลาน
หิมะขนาดใหญ  Snow Parkและสุดทาย คิโรโระ รีสอรท มารเก็ตแหลงรวมขนม
อรอยเเละสินคาท่ีขึ้นช่ือของฮอกไกโดไวครบซ่ึงทานสามารถชอปปم�งกลับไปเปนของ



 

 

ฝากได หมายเหตุ:กิจกรรมเลนสกีและกระเชากอนโดลาข้ึนอยูกับปริมาณการทับถม
ของหิมะและสภาพอากาศ จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เปนตลาด
อาหารทะเลท่ีใหญท่ีสุดในซัปโปโร เปนตลาดท่ีคึกคักและมากมายไปดวยของฝาก
ของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด ทานสามารถรับประทานอาหาร
ทะเลแบบสดๆ ท่ีราน ราคาไมแพง ท่ีส่ังตรงมาจากท่ีตางๆของออกไกโดและทาน
สามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากตางๆไดท่ีน่ี (อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย ให
ทานเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ) 

บาย  นําทานเดินทางสู เนินเขาแหงพระพุทธเจา The Hill of the Buddha (หมายเหตุ: 
วันท่ี29ธ.ค.62-4ม.ค.63เนินพระพุทธเจาปด โปรแกรมปรับเท่ียว Sapporo 
Beer Museumแทน) เปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของซัปโปโรอยูภายในพ้ืนท่ี
ของสุสาน Makomanai Takino Cemetery ท่ีเปดใหเชาชมเม่ือปลายป 2015 
มีความโดดเดนเน่ืองจากเปนองคพระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน 
ครอบไวดวยโดมทรงกลมใตดิน ลอมรอบไปดวยทุงลาเวนเดอรนับแสนตนที่จะ
เปล่ียนพ้ืนท่ีของเนินเขาใหเปนสีสันตางๆไปไมซํ้ากั  นต  ลอดปตามชวงฤดู โดย
บริเวณสถานท่ีดังกลาวไดรับการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนิกชื่อดังของ
ญี่ปุ�น โดยบริเวณทางเขาจะมี  สระน้ํา และอุโมงคความยาว 40 เมตร นอกจากน้ียัง
มีรานกาแฟและรานอาหารเล็กๆ รวมท้ังรูปปم�นหินจําลองของโมอายแหงเกาะอี
สเตอร และรูปปم�นหินจําลองของสโตนเฮนจใหไดชมและเก็บภาพสวยงามไดอีกดวย 
คาทัวรไมรวมคาเขา(ทางสถานท่ีเก็บคาบริจาคเพ่ือใชทํานุบํารุงสถานท่ี 300 เยน 
(บริจาคดวยตวัเองหนาทางเขา) ไมรวมคาจุดชมวิวมุมสูง500เยน หรือเท่ียวชม
พิพิธภัณฑเบียรท่ีซัปโปโร (Sapporo Beer Museum)เปนพิพิธภัณฑเบียรแหง
แรกและแหงเดียวในญี่ปุ�น ซ่ึงผลิตภัณฑเบียรยี่หอซัปโปโรมีจุดกําเนิดขึ้นจากท่ีน่ี มี
หองแสดงเกี่ยวกับประวัติและเครื่องมือท่ีใชในการผลิตเบียรเร่ืองราวของการทํา
เบียร ตัวอาคารพิพิธภัณฑเปนอาคารสรางจากอิฐแดง แตเดิมคือโรงงานผลิตเบียร 
ซึ่งเปดดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ.2419 เปนโรงงานผลิตเบียรแหงแรกของญี่ปุ�น 
ปจจุบันกิจการเจริญเติบโตมีโรงงานหลายแหงทั่วประเทศ ตึกเกาหลังน้ีจึงถูก
ดัดแปลงใหเปนพิพิธภัณฑเบียร เม่ือ พ.ศ.2530 เปดใหผูสนใจไดเขาชมฟรี ภายใน
แบงออกเปน 3 ช้ันโดยจะตองขึ้นลิฟตขึ้นไปชม จากน้ันนําทานถายรูป หอนาฬิกาซัป
โปโร เปนสถานท่ีทองเท่ียวซึ่งเปนอาคารที่สรางขึน้จากไม ออกแบบดวยศิลปะแบบ
อเมริกันเปนที่รูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง และเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียว ท้ัง



 

 

ในและตางประเทศแทบทุกคน ซ่ึงนาฬิกาบนหอยังคงเดินอยางเท่ียงตรง และมีเสียง
ระฆังในทุกช่ัวโมง ผานชมสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ต้ังอยูใจกลางเมือง
ซัปโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเปนสองฝم�ง คือทางทิศเหนือและทิศใต ในชวงฤดูรอนจะ
เปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีงดงาม และชวงตนเดือนกุมภาพันธจะเปนสถานท่ีหลักในการจัด
เทศกาลหิมะซัปโปโร สามารถดูดนักทองเท่ียวทํารายไดใหแกฮอกไกโดมากมาย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู มิตซุย เอาทเล็ท (MITSUI OUTLET) เพลิดเพลินกับการช
อปปم�งสินคามากมายแบรนดดังระดบัโลก และแบรนดญีปุ่�น อาทิ MK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE 
ฯลฯ เลือกซื้อกระเป�าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEUER, 
AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทาแฟช่ัน HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อ
สินคาสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคาอ่ืนๆ
อีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึ่งภายในยังมีรานอาหาร รานกาแฟ ใหทานชอป
ปم�งตามอัธยาศัย (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย) 

ท่ีพัก: Toyoko Inn Sapporo /APA & Resort Hotel Sapporo/Hotel 
Raffinato Sapporo หรือระดับใกลเคียงกัน  

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวัน
เดินทาง) 

  

 

   



 

 

วันท่ี 5 ซัปโปโร - ทาอากาศยานนิวชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก หรือบริการแบบ Set Box (ม้ือท่ี 6) 

หมายเหตุ: กรณีหองอาหารเชาท่ีโรงแรมไมสามารถเปดบริการชวง06.00น.ได เพ่ือ
ความสะดวกในเร่ืองระยะเวลาการเดินทางมาสนามบินทางบริษัทขอปรับเปน Set 
Box แทน) 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะเพ่ือเช็คอินเตรียมเดินทาง
กลับ 

09.40  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X 
เท่ียวบินที่ XJ621 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีบริการจําหนาย) 

15.35  เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

  

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

04 - 08 Dec 2019  29,888 29,888 29,888 7,000 9,500 

05 - 09 Dec 2019  31,888 31,888 31,888 7,000 9,500 

06 - 10 Dec 2019  29,888 29,888 29,888 7,000 9,500 

11 - 15 Dec 2019  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

12 - 16 Dec 2019  28,888 28,888 28,888 7,000 9,500 

13 - 17 Dec 2019  31,888 31,888 31,888 7,000 9,500 

19 - 23 Dec 2019  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 



 

 

20 - 24 Dec 2019  29,888 29,888 29,888 7,000 9,500 

25 - 29 Dec 2019  32,888 32,888 32,888 7,000 9,500 

26 - 30 Dec 2019  34,888 34,888 34,888 7,000 9,500 

27 - 31 Dec 2019  39,888 39,888 39,888 7,000 9,500 

28 Dec 2019 - 01 
Jan 2020  42,888 42,888 42,888 7,000 9,500 

30 Dec 2019 - 03 
Feb 2020  39,888 39,888 39,888 7,000 9,500 

31 Dec 2019 - 04 
Feb 2020  37,888 37,888 37,888 7,000 9,500 

03 - 07 Jan 2020  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

09 - 13 Jan 2020  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

10 - 14 Jan 2020  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

15 - 19 Jan 2020  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

16 - 20 Jan 2020  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

17 - 21 Jan 2020  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

22 - 26 Jan 2020  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

23 - 27 Jan 2020  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 



 

 

24 - 28 Jan 2020  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

 

หมายเหตุ 

รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
ทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทานทองเท่ียวไดครบถวน
ตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถ
ใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการ
เดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณี
อัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึน้ บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกบัสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือ
ไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเครื่องบินใหแกทาน 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบรกิาร โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 10 วัน 



 

 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3.การชําระคาบรกิาร  ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน 

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได 



 

 

การอัพเกรดที่น่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับท่ีน่ังBusiness/Premium ต๋ัว
กรุปทัวรไมสามารถอัพท่ีน่ังได 

ท่ีน่ัง Hot Seat เปนท่ีน่ังท่ีมีพ้ืนท่ีวางท่ีมากกวาท่ีน่ังมาตรฐาน ดวยพ้ืนท่ีวางขาท่ีกวางเปนพิเศษ มี
พ้ืนท่ีพอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มท่ี 

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



 

 

 
2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา 

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 
20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต
ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 



 

 

**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก** 

- ซื้อนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท / เพิ่ม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท / เพ่ิม20กก. 
ชําระเพ่ิม 2,000 บาท 

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสิน
สวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผดิชอบได) 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไม
รวมประกันสุขภาพทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเปน
ตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน 

5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม 

6. คาทิปไกดรวมคนขบัรถ ทานละ 4,500 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจ
จากทาน 

 

 

 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 

(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1.ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 

2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3.ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 

4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ํากวา 6 เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 

 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลบัจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 30ทาน 



 

 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทกุแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 10 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี



 

 

สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว 
โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่
ตองเรงรบี เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันท่ีทําทัวรเต็มวนั เร่ิมในวันท่ี2ของการเดินทางรวม
จํานวน2ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม
การเดินทาง 

16. การประกนัภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัทประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู
จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี



 

 

สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 


