
 

 

รหัสทัวร ITV1903871 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ชมพูพร้ิง ซปัโปโร โอตารุ คิโรโระ 5 วนั 3 คืน(XJ) 
ศาลเจาฮอกไกโด – เนินเขาแหงพระพุทธเจา - น่ังกระเชา เขาโมอิวะ – คิโรโระ 
คลองโอตา รุ  - พิ พิ ธภัณ ฑ กล อ งดนต รี  – โรงงาน ช็อค โกแลต อิชิ ย ะ 
ชอปปم�ง Duty Free – ทานุกิโคจ ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฮอกไกโด ชมพูพริ้ง!!! 
ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตาร ุคิโรโระ 5วัน3คืน 

พักออนเซ็น คิโรโระรีสอรท 1คืน ซัปโปโร 2 คืน  
พิเศษ!!! ทานบุฟเฟ�ตขาปูยักษ+ชาบูหมูไมอั้น!!! บริการ WIFI ON BUS 

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)บินตรงสูเกาะฮอกไกโด นํ้าหนัก
สัมภาระ 20 กก. 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 0-2 ป 
ไมเสริมเตียง พักเด่ียว ที่นั่ง หมายเหตุ 

1-5 เมษายน 63 29,888 
 

ราคาเด็กอายุไม
เกิน2 ป(Infant) 

7,000 บาท 

9,500 30  
8-12 เมษายน 63 29,888 9,500 30  
12-16 เมษายน 63 35,888 9,500 30  
22-26 เมษายน 63 29,888 9,500 30  
6-10พฤษภาคม 63 31,888 9,500 30  
 
ไฟลทบิน 
Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40+1 
Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-15.10 
วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1 พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมืองเคานเตอรสายการบิน THAI AIR ASIA X 
(XJ) 
ออกเดินทางสูฮอกไกโด DMK – CTS XJ620 23.55-08.40+1  

2  สนามบินนิวชิโตะเสะ - ศาลเจาฮอกไกโด – เนินเขาแหงพระพุทธเจา – นั่ง
กระเชา เขาโมอิวะ  Moiwa Ropeway - ออนเซ็น คิโรโระ รีสอรท   อาหาร 
เที่ยง,เย็น 

3  คิโรโระ - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิ
ชิยะ – Duty Free – ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ อาหาร เชา, เที่ยง, เย็น (บุฟเฟ�ตขา
ปู+ชาบูหมูไมอั้น) 

4  อิสระฟรีเดยทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 
 อาหาร เชา     

5 ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง CTS – DMK XJ621 
09.55-15.10 อาหาร เชา (บริการ Set Box) 



 

 

วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง  
 
20.30น. พรอมกันที่  ท าอากาศยานดอนเมือง  ขาออก ช้ัน  3

เคานเตอรสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เจาหนาที่ของ
บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็กกระเป�า 

23.55น.  นําทานเดินทางสูสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบิน THAI AIR  
ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมี
บริการจําหนาย/สั่งซื้อบนเครื่อง) 
 

วันที่สอง    สนามบินนิวชิโตะเสะ - ศาลเจาฮอกไกโด – เนินเขาแหงพระพุทธเจา – นั่ง
กระเชา เขาโมอิวะ Moiwa Ropeway - ออนเซ็น คิโรโระ รีสอรท   
อาหาร กลางวัน ,เย็น  
 
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลา

เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศ
ญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว 
พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับ
และปรับ รับกระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว 
นําทานเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด เปนศาลเจาของ
ศาสนานิกายชินโตประจําเกาะฮอกไกโด สรางขึ้นในป ค.ศ 1869 นับตั้งแตกอสร  าง
มาก็มีอายุมากกวา 140 ปแลวและไดมีการอัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4องค คน
ญี่ปุ�นมักมาขอพรกันที่ศาลเจาโดยเฉพาะในวันสําคัญๆ เชน วันปใหม วันเกิดครบรอบ
อายุ 3 ป 5 ป 7 ป ของเด็กๆชวงซากุระบานบริเวณศาลเจายังมีทั้งตนบวย และตน
ซากุระ รวมกันอยูมากมาย เมื่อมาที่น่ีจะสามารถเห็นความสวยงามของดอกไม ท้ัง 2 
ชนิดได อิสระใหทานไดถายรูปและเลือกซื้อเครื่องราง Omamori ไดตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหาร (ม้ือที่1)  
บาย ท าน เดิ นท างสู  เนิ น เข าแห ง

พระพุทธเจา The Hill of the 
Buddha เปนสถานที่ทองเที่ยว
แหงใหมของซัป 



 

 

 
 
 

 
 
โปโรอยูภายในพื้นที่ของสุสาน Makomanai Takino Cemetery ที่เปดใหเชาชม
เมื่อปลายป 2015 มีความโดดเดนเน่ืองจากเปนองคพระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร 
หนัก 1,500 ตัน ครอบไวดวยโดมทรงกลมใตดิน ลอมรอบไปดวยทุงลาเวนเดอรนับ
แสนตนที่จะเปลี่ยนพื้นที่ของเนินเขาใหเปนสีสันตางๆไปไมซํ้ากันตลอดปตามชวงฤดู 
โดยบริเวณสถานที่ดังกลาวไดรับการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนิกชื่อดัง
ของญี่ปุ�น โดยบริเวณทางเขาจะมี สระน้ํา และอุโมงคความยาว 40 เมตร นอกจากน้ี
ยังมี  รานกาแฟและรานอาหารเล็กๆ รวมทั้งรูปปم�นหินจําลองของโมอายแหงเกาะอี
สเตอร และรูปปم�นหินจําลองของสโตนเฮนจใหไดชมและเก็บภาพสวยงามไดอีกดวย 
คาทัวรไมรวมคาเขา(ทางสถานที่เก็บคาบริจาคเพื่อใชทํานุบํารุงสถานที่ 300 เยน 
(บริจาคดวยตัวเองหนาทางเขา) ไมรวมคาจุดชมวิวมุมสูง500เยน จากน้ันนําทาน
เดินทางสูจุดชมวิวเขาโมอิวะ (Moiwa-yama) ใกลกับเมืองซัปโปโร นําทานขึ้น 
Ropeway สูจุดชมวิวดานบน ที่น่ียามคํ่าคืนจะเปนสถานที่ชมวิวที่สวยที่สุดติด 1 
ใน 3 วิวที่ดีที่สุดของฮอกไกโดและของประเทศญี่ปุ�น บนยอดเขาโมอิวะสูงจากน้ํา
ทะเล 531 เมตร เม่ือมองลงมาจะเห็นวิวและอาวอิชิการิ ภูเขาโชคังเบทสึ อําเภอมาชิ
เคะ แบบพาโนรามา360 องศา เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวอีกดวย นอกจากน้ีแลวที่น่ี
ยังเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สําหรับคูรักที่ขึน้มาใชเวลาพิเศษดวยกัน โดยยืนสั่นระฆังตรง
จุดศูนยกลางของจุดชมวิวแบบครอบคลุมทั่วทั้งเมืองซัปโปโรอีกดวย 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พักคิโรโระสกีรีสอรท  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่2)  
หลังทานอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซ็น เพื่อผอน
คลายความเมื่อยลาและจะทําใหผิวพรรณสวยงามและยังชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย  
 ที่พัก: Kiroro Ski Resort หรือระดับใกลเคียงกัน  (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทาง
บริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง)  

 
 



 

 

วันที่สาม     คิโรโระ - โอตารุ – คลองโอตาร ุ-  พิพิธภัณฑกลองดนตร ี
– โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – Duty Free – ซัปโปโร – ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ
 อาหารเชา,กลางวนั,เย็น (บุฟเฟ�ตขาปยัูกษ+ชาบูหมูไมอั้น) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือที่ 3)  

ใหท านไดถ ายรูป เก็บวิวบรรยากาศที่ สวยงามของ 
KIRORO RESORT ตั้ งอยูทามกลางขุนเขา สําหรับ
ในชวงฤดูหนาวจะปกคลุมดวยหิมะแสนนุม (หิมะจะมีชวง
ฤดูหนาวเทาน้ันขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ ชวงที่ลูกคา
เดินทางและคาทัวรไมรวมกิจกรรมตางๆ) คิโรโระรีสอรท 
ถูกเลือกเปนโลเคชั่นหลักหนัง “แฟนเดย แ  ฟนกันแควัน
เดียว” เรื่องแรกของคายจีดีเอช เปดมุมสวยทั่วสกีรีสอรทใชเปนสถานที่ถายทํา ใน 
location ตางๆ เชนระฆังแหงความรัก (Love Bell) หรือทานจะเลือกชอปปم�งที่โซน
พลาซา คิโรโระ รีสอรท มารเก็ต  แหลงรวมขนมอรอยเเละสินคาท่ีขึ้นชื่อของฮอกไก
โดไวครบ ซ่ึงนักทองเที่ยวสามารถชอปปم�งกลับไปเปนของฝากไดในแหงเดียวที่น่ี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่4) 
นําทานนําทานเดินทางสู 
เ มื อ ง โอ ต า รุ  Otaru 
เมืองทาเจริญรุงเรืองใน
ฐานะที่เปนเมืองคาขาย

ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองทาเล็กๆที่มีบรรยากาศสุด
แสนโรแมนติก ซึ่งมีรานขายของอยูตลอดสองขางทาง ดวยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ัน
ส วน ใหญ  ได ถู กออกแบบ เป นตะวันตก
เน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมา
จาก การทําการคาระหวางประเทศญี่ปุ�นเอง
และประเทศในแถบยุ โรปหลายประเทศ  
นําทานเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสาย
วัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา ดวยควา มเปนเอกลักษณ
แหงวีถีชีวิต 2 ฝم�งคลองที่ยังคงความเปนญี่ปุ�นแบบดั้งเดิม 
คลองโอตารุสรางเพื่อใหเรือเล็กลําเลียงสินคาจากทาเรือเอา



 

 

มาเก็บไวในโกดังที่อยูตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปลี่ยนไป
เขาทาที่ใหญและขนสงเขาโกดัง ไดงายขึ้น ตึกเกาเก็บสินคาริมคลองเหลาน้ี จึงถูก
ดัดแปลงเปนรานอาหารสไตลตางๆ และพิพิธภัณฑ นําทานเที่ยวชม ชมเครื่องแกว
โอตารุ แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกวหลากสีสันดัง
อยูในโลกของจินตนาการ แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกว
หลากหลายใหทานชื่นชม และเลือกซื้อได เมืองน้ีมีชื่อเสียงในดานการทําเครื่องแกว
ตางๆ จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี Otaru Music Box Museum 
ใหทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนออนหวานชวนใหนา
หลงใหล ดวยกลองดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะ
ทําใหทานผอนคลายอยางดีเยี่ยม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบ
นารักๆ เต็มไปหมดมากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลอง
ดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย ทานสามารถเลือกกลองใส ตุกตาเซรามิกและเพลง
มาประกอบกัน มีบริการนําเพลงกลองดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ�นและเพลงสากลมาอัดเปน
ซีดีโปสการดสงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและชื่นชมกลองดนตรี
นารักมากมาย ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบที่ทานชื่นชอบดวยตัวทานเอง 
จากน้ันนําทานเดินทางสูซัปโปโร ศูนยกลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ระหวาง
ทางนําทานไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (คาทัวรไมรวมการเขาชมการผลิตดาน
ใน) แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ�น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นใน
สไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานไป ดิวตี้ฟรี ใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเชน เครื่องสําอางค 
เครื่องไฟฟ�า ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา โฟมลางหนาถานหิน ผลิตภัณฑแบรนด 4GF 
5GF และ6GF หรือวิตามินบํารุงรางกายอยาง Natto สารสกัดจากถั่ว หรือน้ํามัน
ตับปลา เปนตน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่5) 
เมนูบฟุเฟ�ตขาป+ูชาบูหมูไมอั้น 
หลังอาหารเย็นอิสระใหทาน ชอปปم�ง
ยานทานุกิโกจิ เปนยานที่คึกคักมีชีวิต
ชีวิตโดยเฉพาะในเวลาคํ่าคืนที่บรรดาป�ายไฟโฆษ  ณาบนตึกตาง ๆ เปดไฟสลับสี
แขงขันประชันสินคากันรอบๆ บริเวณน้ีมีรานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย
ยามราตรี ท้ังไนทคลับ บาร คาราโอเกะ รวมกันมากกวา 4,000 ราน ตั้งอยูในตรอก
ซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึ้นลิฟตไป แตก็มีพนักงานออกมาเรียกแขก



 

 

เสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมด บริเวณใกลกันทาน
สามารถเดินไปชอปปم�งยานซูซูกิโนะได สมควรแกเวลานําทานเขาสูที่พักแรม 
 ที่พัก: Hotel Raffinato Sapporo หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง)  

 
วนัที่สี่      อิสระทองเที่ยวฟรีเดยตามอัธยาศัยเต็มวัน  
                 อาหารเชา 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือที่ 6) 

อิสระฟรีเดยทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันหรือ
ทานสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได 
 
หมายเหตุ: มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก กรณีทานประสงคไปตลาดปลา 
กรุณาแจงความประสงคกับไกดหนางาน ไมมีคาใชจายในการเดินทาง 
>> ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เปนตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในซัปโปโร เปนตลาดที่
คึกคักและมากมายไปดวยของฝากของดีของซัป  โปโรและผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด 
ทานสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่ราน ราคาไมแพง ท่ีสั่งตรงมาจากที่
ตางๆของออกไกโดและทานสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากตางๆไดที่น่ี (อิสระ
อาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ใหทานเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ) 
จนไดเวลานําทานมาสงที่โรงแรมหรือ JR ทาวนเวอร อิสระใหทานอิสระชอปปم�ง
หรือเดินทางสูสถานทีท่องเที่ยวอื่น ๆ ตามอัธยาศัยอาทิเชน 
>> อาคารเจอารทาวเวอร (JR TOWER) เปนตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับ
สถานีเจอารซัปโปโร เปนทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร 
มี ร า น  BIG CAMERA จํ า ห น า ย ก ล อ ง ดิ จิ ต อ ล , เค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟ ฟ� า แ ล ะ
อิ เล็ ค ท รอ นิ คส ,ร าน 100เยน ,ร าน  UNIQLO ขาย เสื้ อ ผ าแฟ ชั่ น วั ย รุ น ,ร าน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชม
วิวตั้งอยูที่ชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 
เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามท้ังกลางวัน กลางคืน 
โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จาก
กลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป 
น ศูนยรวมรานราเมน ซ่ึงมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมน
ในยาน ซูซูกิโน (ไมรวมต๋ัวขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน) 



 

 

>> ยานซูซูกิโนะ ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต
ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถัดลง มาทางใตของ
สวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป  
นยานที่คึกคักและมี ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะ
ในยามคํ่าคืนที่มีการเป ดไฟตามป�ายไฟโฆษณาสีสัน 
ตางๆ บนตึกที่ตั้งอยูในยานแหงน้ี นอกจากน้ันยังเปน
แหลงชอปปم�ง รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ ทั้งไนทคลับ 
บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จึงไม
แปลกที่นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แหงนี - ทานุกิโคจิเปนแหลงชอปปم� งอา
เขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มี
รานคาตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคาตั้งขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู
ระหวางสถานี Subway Odori และ Susukin เพื่อไมเป นการรบกวนเวลาของ
ทาน อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
>> มิตซุยเอาท เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับ
การชอปปم�งสินคามากมายแบรนดดังระดับโลก และแบ
รน ด ญี่ ปุ� น  อ าทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 
ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE ฯ ล ฯ  เลื อ ก ซื้ อ ก ร ะ เป� า ไฮ ไซ  BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ 
แ ล ะ น า ฬิ ก า ห รู อ ย า ง  TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯ ล ฯ  ร อ ง เท า แ ฟ ชั่ น  HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคาอ่ืนๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึ่ง
ภายในยังมีรานอาหาร รานกาแฟ สําหรับใหทานไดน่ังผอนคลายอีกดวย วิธีไป  
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station 
ประมาณ 19 นาทีโดยรถประจําทาง ลงที่ป�าย “Inter-Village Omagari” 
• จ าก ส ถ า นี  Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station 
ประมาณ 25 นาทีโดยรถประจําทาง ลงที่ป�าย “Mitsui Outlet Park Entrance” 
• (เสารอาทิตยและวันหยุด) จากบริเวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนาสถานี 
Sapporo Station ประมาณ 40 โดยรถประจําทางโดยตรง ลงที่ป�าย “Mitsui 
Outlet Park Entrance” 



 

 

 เลือกซื้อ Bus เสริม+Tour (มีบัสและไกด) หมายเหตุ: รายการทัวรเสริมเปนการ
เสนอขายบัสเสริมวันอิสระ ไกดจะเสนอขายพรอมเสนทางทัวรหนางาน ทางบริษัทและ
ไกดไมสามารถบังคับซื้อใดๆไดทั้งสิ้น ข้ึนอยูกับความสมัครใจและความตองการเดินทาง
ของลูกคาแตละทานเทาน้ัน 
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 
 ที่พัก: : Hotel Raffinato Sapporo หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง)  
 

วันที่หา        ซัปโปโร - ทาอากาศยานนิวชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง                                          
                    อาหารเชา (บริการSet Box) 
 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก หรือบริการแบบ 
Set Box  (ม้ือที่ 6) 

หมายเหตุ: กรณีหองอาหารเชาที่โรงแรมไมสามารถเปดบริการชวง
06.00น.ได เพื่อความสะดวกในเร่ืองระยะเวลาในการเดินทางมา
สนามบินทางบริษัทขอปรับเปน Set Box แทน) 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะเพ่ือเช็คอินเตรียม
เดินทางกลับ 

09.55 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ THAI AIR 
ASIA X  
เที่ยวบินที่ XJ621 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการ
จําหนาย/สั่งซื้อบนเครื่อง) 

15.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++ 
 หมายเหตุ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดย
มิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน



 

 

เปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตน
คํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับ
สูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด 
เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบ
ชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น) ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ 
รวมทั้งคาตั๋วเคร่ืองบินใหแกทาน  
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น (ต๋ัวภายในประเทศแนะนําใหจองสายการบินแอรเอเชีย 
เพ่ือความสะดวกในการแกไขกรณีไฟลทตางประเทศมีเปลี่ยนแปลง) 
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  



 

 

เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 5.อัตราคาบริการน้ี  รวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 
ที่น่ังเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได 
การอัพเกรดที่น่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับที่น่ังBusiness/Premium 
ตั๋วกรุปทัวรไมสามารถอัพที่น่ังได  
 
ที่นั่ง Hot Seat เปนที่น่ังที่มีพื้นที่วางที่มากกวาท่ีน่ังมาตรฐาน ดวยพื้นท่ีวางขาที่กวางเปน
พิเศษ มีพื้นท่ีพอท่ีจะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 10 ปน่ังในโซนเงียบ 
- เน่ืองดวยเหตุผลดานความปลอดภัย ที่น่ังแถวทางออก Exit Seat ตองเปนผูท่ีมีอายุ 15 ปขึ้น
ไปไมเกิน60ป เปนผูที่สามารถเขาใจคําแนะนํา มีความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
เพ่ือที่จะสามารถชวยเหลือเจาหนาที่ในกรณีฉุกเฉินได 
 

Airbus A330 
โซน แถวที ่ ราคา ตอเที่ยว ตอทาน 

โซนเงียบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถว
ทางออก Exit Seat 

15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 
Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 
After Zone 34 DFG 2,250 บาท 
*After Zone แถวทางออก 
Exit Seat 

35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 
Airbus A332 

โซน แถวที ่ ราคา ตอเที่ยว ตอทาน 
โซนเงียบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 
Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก 
Exit Seat 

30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 
2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กําหนด
ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก** 



 

 

- ซื้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 600  บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,000 บาท/
เพ่ิม20กก. ชําระเพิ่ม 2,000 บาท 

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพ่ิมไดจากบริษัท 
ประกันทั่วไป 
7. อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คา
โทรศัพทเปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,500 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวร
แลวแตความประทับใจในบริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น
ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 



 

 

 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลบัจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคณุสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
คาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 30ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วนักอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการ
เดินทางรวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-11 ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพิ่มเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกนัภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเที่ยว เทาน้ัน  ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบรษิัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน



 

 

เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 


