
 

 

รหสัทวัร  ITV2000442 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตารุ พิงคมอส ทวิลปิ 5 วนั 3 คืน (XJ) 
บิเอะ - บอนํ้าสีฟ�า Blue Pond - นํา้ตกกิงกะ - นํ้าตกริวเซ – โซอุนเคียวออนเซ็น 
ทาคโินอูเอะปารค ทุงพิงคมอส - คะมิยูเบทสึ - สวนทิวลิป – อาซาฮคิาวา - หางAeon Mall 
โอตารุ - คลองโอตาร ุ– พิพิธภัณฑกลองดนตร ี- โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – Duty Free 
ซัปโปโร – ตึกทําเนียบรฐับาล – สวนโอโดริ - หอนาฬกิา – ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOKKAIDO COLORFUL DAY 
ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตารุ พิงคมอส ทิวลิป 5วัน 3คืน 
พักโซอุนเคียวออนเซน็ 1คืน อาซาฮิคาวะ1คืน ซปัโปโร 1 คนื 
คุมสุดๆ!! มีไกดรถบรกิารพาเที่ยวครบทุกวนั ไมมีฟรีเดย  
พิเศษ!!! ทานบฟุเฟ�ตขาปูยกัษ+ชาบูหมูไมอัน้!!! WIFI ON BUS 
ซัปโปโร ศูนยกลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด มีการสรางระบบถนนแบบส่ีเหล่ียมผืนผาครบครัน
ไปดวยสถานทีท่องเที่ยว แหลงชอปปم�ง โอตาร ุเมืองทาเรือเล็กๆ สุดนารกั มีเสนหของความโรแมนติ
กชวนใหหลงใหล อาซาฮิคาวะ เมืองใหญอันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดมีแมนํา้ลําธารหลายสายและ
ลอมรอบไปดวยภูเขา โซอุนเคียว เปนหมูบานออนเซ็นขนาดเลก็ที่อยูทามกลางขุนเขาแหงอทุยาน
แหงชาติไดเซ็ทสึซังที่เมืองคามิกาวะ เปนทีต่ัง้ของนํา้ตกที่สวยที่สดุติดรอยอนัดับของญี่ปุ�น บิเอะ เมือง



 

 

เล็กๆ ทีต่ัง้อยบรูิเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ทาคิโนอูเอะปารค ชมทุงพิงคมอส คะมิยเูบทสึ ชม
ทุงทวิลิป 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเดก็ 0-2 ป  
ไมเสรมิเตียง 

พักเดี่ยว ที่นั่ง หมายเหต ุ

13-17 พฤษภาคม 63 31,888 ราคาเดก็อายุไมเกิน2 ป
(Infant) 7,000 บาท 

9,500 30  

20-24 พฤษภาคม 63 31,888 9,500 30  

27-31 พฤษภาคม 63 31,888 9,500 30  

 
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 - บิเอะ - บอนํ้าสีฟ�า Blue Pond - นํ้าตกกิงกะ นํ้าตกริวเซ – โซอุนเคียวออนเซ็น 
  อาหาร เที่ยง,เย็น 

3  โซอุนเคียว – ทาคิโนอูเอะปารค ทุงพิงคมอส - คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป – อาซาฮิคาวา - หางAeon Mall 
 อาหาร เชา, เที่ยง 

4  โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – Duty Free – ซัปโปโร – ตึก
ทําเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ - หอนาฬิกา – ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ
 อาหาร เชา,เย็น (บุฟเฟ�ตขาปู+ชาบูหมูไมอั้น)    

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

 
วันทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง  

 
20.30น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง  ขาออกชั้น 3

เคานเตอรสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เจาหนาทีข่อง
บริษัทฯคอยอาํนวยความสะดวกดานเอกสารตดิแทก็กระเป�า 



 

 

23.55น.  นําทานเดินทางสูสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ�นโดยสายการบิน THAI AIR  ASIA 
X เที่ยวบินที ่XJ620 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมบีริการจําหนาย/
สั่งซื้อบนเครื่อง) 
 
 

วันทีส่อง    สนามบินนิวชโิตะเสะ - บิเอะ - บอนํ้าสีฟ�า Blue Pond - นํ้าตกกิงกะ นํ้าตกรวิเซ – 
โซอุนเคียวออนเซน็ อาหาร กลางวัน ,เย็น  
 
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนวิชโิตเสะ ทาอากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเรว็กวา

เมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬกิาของทานเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคญั!!! ประเทศ
ญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนือ้สัตว พชื 
ผกั ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมโีทษจบัและปรับ 
รับกระเป�าเรียบรอยและทาํภารกิจสวนตัว นําทาน
เดินทางสูเมืองบิเอะ เมอืงเลก็ๆ ทีต่ั้งอยบูริเวณ
ตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ที่ไดชื่อวา “Small Town 
Of The Most Beautiful Hills” เมอืงเลก็ๆทีม่คีวาม
สวยงามที่ตัง้อยูบนเนินเขา นาํทานไปชม บอนํ้าสีฟ�า 
Blue Pond หรอืสระสีฟ�า เปนแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่เพิง่เริม่มีชื่อเสียงไดไมนานของฮอกไกโด 
ตั้งอยูใจกลางเมืองบิเอะ ชือ่เสียงที่ทาํใหนกัทองเที่ยว
หลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั้น เปนเพราะนํา้สีฟ�าที่สดใส
เกินกวาบอนํ้าตามธรรมชาติทัว่ไป และตอไมสงูจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตา
ที่แสนพิเศษของนํ้าในบอสระสีฟ�านี้เกิดขึ้นดวยความบังเอิญหลงัการสรางเขือ่นเพื่อป�องกัน
การเกิดโคลนถลมจากภูเขาไฟบริเวณใกลเคียงที่ไดระเบดิไปแลวครัง้หนึง่ นํา้สวนทีถ่กูกั้น
ออกจากเขื่อนกักเก็บรวมกันจนเกิดเปน Blue Pond ในทกุวันนี ้โดยปจจุบันยงัไมอาจ
อธิบายถงึทีม่าของสฟี�าของนํา้ไดแนชดั แตจากการตรวจสอบพบแรธาตุอลูมิเนียมไฮดรอก
ไซดในนํ้าซึง่สะทอนใหเห็นความยาวคลื่นที่ส้ันกวาของแสงสีฟ�าเชนเดียวกบัชั้นบรรยากาศ
โลก 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร (มื้อที1่)  
บาย นําทานเดินทางสูโซอุนเคียวเปนหมูบานออนเซน็ขนาดเล็ก 

ตั้งอยูเมอืงคามกิาวะที่อยูทามกลางขนุเขาแหงอุทยาน
แหงชาติไดเซ็ทสึซัง มีธรรมชาติทวิทศันทีง่ดงาม นําทานดิน



 

 

ทางสู นํ้าตกริวเซ และนํ้าตกกิงกะ นํา้ตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเปนริว้
สวยงาม น้ําตกทั้งสองสายตัง้อยูหางกันเพียง 300 เมตร สามารถสงัเกตเห็นไดงาย ดานขวา
คือนํา้ตกรวิเซ ซึ่งถกูเรียกวาเปน“นํ้าตกแหงดาวตก”เพราะสายนํ้าเสนใหญไหลลงมาจากซอก
ผา เวลาถกูแสงอาทติยจะแลดคูลายดาวตก เคียงคูกับนํา้ตกกิงกะหรือ“นํ้าตกแหงแมนํ้าสี
เงิน”อยูดานซาย ในฤดูรอนจะเห็นสายนํ้าเปนริว้เล็กๆไขวกันไปมาดชูดชอย จดัอยูในนํา้ตก
ชื่อดงัหนึง่ในรอยแหงของญีปุ่�น ใหทานเก็บภาพความงามตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานํา
ทานเขาที่พกัออนเซน็ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่2)  
หลังทานอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซน็ เพื่อผอนคลายความเมือ่ยลาและจะ
ทําใหผวิพรรณสวยงามและยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดอีีกดวย  
 ที่พกั: Sounkyo Mount View Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน  (ชื่อโรงแรมที่ทานพกั
ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง)  

 
วันทีส่าม     โซอุนเคียว – ทาคโินอูเอะปารค ทุงพงิคมอส - คะมิยูเบทส ึสวนทวิลปิ – อาซาฮคิา
วา - หางAeon Mall  อาหารเชา,กลางวัน 
 
เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที ่3) 

นําทานเดินทางสู สวนทาคิโนอูเอะ
(Takinoue Park) เปนสถานทีท่ี่มี
ชื่อเสียงที่สดุของเมืองทาคิโนะอุเอะ 
ซึ่งอยูทางใตของเมืองมอนเบ็ทสึ นํา
ทานชม ทุงพิงคมอสหรือชิบะ
ซากุระ (Shibazakura) หรือMoss Phlox (ระยะเวลาดอกไมบาน/โรย อาจมกีาร
เปล่ียนแปลงได ขึน้อยูกับสภาพอากาศ บริษัทไมสามารถคาดการณได ) เปนพืชคลุมดินมีสี
ชมพูสดใส ทุงแหงนี้นอกจากจะมีดอกพงิคมอสทีบ่านสะพรั่งเต็มทองทุงเหมือนพรมสี
ชมพูขนาดใหญในชวงเดือนพฤษภาคมไปถึงตนเดอืนมิถุนายนของทกุปแลว ที่นีก่็ยังราย
ลอมไปดวยภูเขาและนํา้ตก สวนพงิคมอสของที่นีเ่ริ่มตนปลกูพงิคมอสมาตัง้แตป ค.ศ. 1956 
และคอยๆ ปลูกเพิม่จนเต็มพื้นที่ 100,000 ตร.ม. ในปจจุบนัสวนทาคิโนะอุเอะแหงนี้เปน
สวนพิงคมอสทีม่ขีนาดใหญทีสุ่ด และเกาแกทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ�น ทําใหที่นี่เปนอกีหนึง่แหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาตทิี่สวยงามและมีเสนหไมแพที่ใดในญี่ปุ�น นอกจากนี้ยงัมีรานขายของ
ที่ระลกึและขนมอาหาร และมกีารจดักิจกรรมขึ้นในเมืองนีด้วย ใหทานเกบ็ภาพความงาม 
ความประทับใจตามอธัยาศัย  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน (มื้อที4่) 



 

 

นําทานเดินทางสู สวนดอกไมคะมิ
ยูเบทส ึKam iyubetsu Park ที่
เมือง Yubetsu เขตเมอืง 
Monbetsu สวนทิวลิปที่มชีื่อเสียง
และใหญที่สุดในฮอกไกโด นําทาน
ไปชมสวนทิวลิป  ชมความงามของดอกทิวลปิมากสีสัน กวา 120 เฉดสี ไมตํ่ากวา 
1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผลขิองทกุป ณ บริเวณจุดกึง่กลางของแนวชายฝم�งทะเลโอฮอค
ของ  ฮอกไกโด ที่เรียงรายพรอมตอนรับการมาเยือนของนกัทองเที่ยวจากแดนไกล เปนสวน
ที่สวยงามมากใหทานไดเก็บภามความงามตามอัธยาศัย (ระยะเวลาดอกไมบาน/โรย อาจมี
การเปล่ียนแปลงได ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ บริษัทไมสามารถคาดการณได ) นาํทานเดินทาง
สู อาซาฮิคาวา เมอืงใหญอันดับ 2 ของเกาะฮอกไก นําทานเขาที่พัก 

คํ่า อาหารคํ่าอสิระตามอัธยาศัย อิสระใหทานพกัผอนตามอัธยาศัยหรือทานสามารถไปชอป
ปم�งที่ หางเอออน พลาซาได  

  ที่พกั: Asahikawa Smile Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพกัทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง)   

 
วันทีส่ี ่     โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพธิภณัฑกลองดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ – Duty 
Free – ซัปโปโร – ตึกทําเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ - หอนาฬิกา – ชอปปم�งทานกิุโคจ ิ    
   อาหารเชา 
 
เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที ่5) 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองทาเจริญรุงเรอืงในฐานะที่
เปนเมืองคาขายในชวงปลาย ศตวรรษที่ 19 ถงึ 20 เมืองทา
เล็กๆทีม่ีบรรยากาศสุดแสนโรแมน ติก ซึง่มีราน
ขายของอยูตลอดสองขางทางดวย บรรยากาศ

โดยรอบ รวมถงึการตกแตงของบานเรือนนั้นสวน
ใหญไดถกูออกแบบเปนตะวันตกเน่ืองจากในอดตี 
เมืองโอตารุไดรบัอิทธพิลมาจากการทําการคา
ระหวางประเทศญี่ปุ�นเองและประเทศในแถบยุโรป
หลายประเทศ นําทานเที่ยวชม คลองสาย
วัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา ดวยความเปนเอกลกัษณแหงวีถชีีวติ 2 
ฝم�งคลองที่ยงัคงความเปนญี่ปุ�นแบบดั้งเดมิ คลองโอตารุสรางเพื่อใหเรือเล็กลาํเลียงสินคาจากทาเรอืเอา
มาเก็บไวในโกดงัที่อยูตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจรญิกาวหนาเรอืใหญจึงเปลี่ยนไปเขาทาที่ใหญและ
ขนสงเขาโกดงั ไดงายขึ้น ตกึเกาเกบ็สินคารมิคลองเหลานี้ จงึถูกดดัแปลงเปนรานอาหารสไตลตางๆ 
และพิพธิภัณฑ นําทานเที่ยวชม ชมเครื่องแกวโอตารุ แหลงทําเครื่องแกวทีม่ีชื่อเสียงที่สุด ชมความ
สวยงามของแกวหลากสีสันดงัอยูในโลกของจนิตนาการ แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ และยังมี
เครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม และเลือกซื้อได เมืองนีม้ีชื่อเสียงในดาน  การทําเครื่องแกวตางๆ  
จากนั้นนาํทานชม พพิิธภณัฑกลองดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหทานไดทองไปใน
ดินแดนแหงเสียงดนตรแีละบทกวี ทีแ่สนออนหวาน ชวนใหนาหลงใหล ดวยกลองดนตรี (MUSIC 
BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทําใหทานผอนคลายอยางดีเย่ียม ทานจะไดชมกลอง
ดนตรมีากมายหลายหลายแบบนารักๆ เตม็ไปหมดมากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยงัสามารถเลือก
ทํากลองดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย ทานสามารถเ  ลือกกลองใส ตุกตาเซรามกิและเพลงมา
ประกอบกัน มีบริการนําเพลงกลองดนตรทีั้งเพลงญี่ปุ�นและเพลงสากลมาอดัเปนซีดโีปสการดสงได
โดยตรงจากทางพพิิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและชื่นชมกลองดนตรีนารักมากมาย อาหารเทีย่งอิสระ
ตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานไปชม โรงงานชอ็กโกแลตอชิิยะ (คาทัวรไมรวมการเขาชมการผลิตดาน
ใน) แหลงผลิตช็อคโกแลตทีม่ีชื่อเสียงของญี่ปุ�น ตวัอาคารของโรงงานถกูสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอม
ไปดวยสวนดอกไม ใหทานไดเลือกซือ้เปนของฝากตามอัธยาศัย 
บาย นําทานไป ดิวตีฟ้รี ใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถกู อาทิเชน 

เครื่องสําอางค เครื่องไฟฟ�า 
ผลิตภัณฑจากนํ้ามันมา โฟมลาง
หนาถานหิน ผลติภัณฑแบรนด 
4GF 5GF และ6GF หรือ
วิตามินบํารงุรางกายอยาง Natto 



 

 

สารสกดัจากถัว่ หรือนํา้มันตบัปลา เปนตน จากนั้นเดินทางสู เมืองซัปโปโร (Sapporo) 
เมืองหลวงของภมูิภาคฮอกไกโด และมีพื้นที่ขนาดใหญเปนอันดับ 5 ของญีปุ่�น มีชื่อเสียง
ระดับโลกในป 1972 คือชวงจัดแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมสฤดูหนาว และเปนเมอืงทีรู่จักกันดี
ในการจดัเทศกาลหมิะ ราเมน และเบียร นําทานเดินทางสู ตึกทําเนียบรัฐบาลเกา หรือ อะ
คะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญีปุ่�นแปลวา อิฐสแีดง เริม่กอสรางเมือ่ป พ.ศ.2416 เปน
อาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารทาํเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซา
ซูเซตส สหรฐัอเมริกา โดยใชอฐิไ  ปจํานวนมากกวา 2.5 ลานกอน ตกึแดงหลังนี้ใชเปนที่ทาํ
การรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแตป พ.ศ.2429 ซึ่งผูวาราชการคนแรกที่ไดทํางานในตกึนี้คอื มิจิโตชิ 
อิวามูระ (Michitoshi Iwamura) แลวใชงานตอเน่ืองยาวนานถงึ 80 ป กอนที่จะยายไปที่
ทําการหลังใหมเปนอาคารทันสมัยสงู 10 ชั้นซ่ึงตัง้อยูดานหลังตกึ นาํทานเดินทางสู 
สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) ตัง้อยูใจกลางเมืองซัปโปโร ซึง่แยกเมอืงออกเปนสอง
ฝم�ง คือทางทศิเหนือและทศิใต ในชวงฤดูรอนจะเปนพื้นที่สีเขียวทีง่ดงาม และชวงตนเดอืน
กุมภาพันธจะเปนสถานที่หลกัในการจดัเทศกาลหิมะซัปโปโร สามารถดดูนักทองเที่ยวทํา
รายไดใหแกฮอกไกโดมากมาย นําทานถายรูป หอนาฬิกาซปัโปโระ เปนสถานที่ทองเที่ยว
ซึ่งเปนอาคารที่สรางขึ้นจากไม ออ  กแบบดวยศิลปะแบบอเมรกิันเปนทีรู่จักในฐานะ
สัญลักษณของเมือง และเปนที่สนใจของนกัทองเที่ยว ทัง้ในและตางประเทศแทบทกุคน ซึง่
นาฬิกาบนหอยังคงเดินอยางเที่ยงตรง และมีเสียงระฆงัในทกุชัว่โมง 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) เมนบูฟุเฟ�ตขาปู+ชาบูหมูไมอั้น 
หลังอาหารเย็นอิสระใหทาน ชอปปم�ง
ยานทานกิุโกจ ิเปนยานทีค่กึคักมีชวีติ
ชีวติโดยเฉพาะในเวลาคํ่าคืนทีบ่รรดา
ป�ายไฟโฆษ  ณาบนตกึตาง ๆ เปดไฟ
สลับสีแขงขันประชันสินคากันรอบๆ 
บริเวณน้ีมีรานอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ทัง้ไนทคลับ บาร คาราโอ
เกะ รวมกันมากกวา 4,000 ราน ตั้งอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึน้
ลิฟตไป แตกม็ีพนกังานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูรมิถนนเต็ม
ไปหมด บริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปชอปปم�งยานซูซูกิโนะได สมควรแกเวลานําทาน
เขาสูทีพ่ักแรม 
 ที่พกั: Hotel Raffinato Sapporo /Toyoko Inn Sapporo Susukino Minami 
หรือระดบัใกลเคียงกัน (ชือ่โรงแรมทีท่านพกัทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 
วันกอนวันเดินทาง)  
 
 



 

 

วันทีห่า        ซปัโปโร - ทาอากาศยานนวิชโิตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง                               
                    อาหารเชา (บริการ Set Box) 
 
เชา       รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรมทีพ่ัก หรือบรกิารแบบ Set Box  (มื้อที่ 7) 

หมายเหต:ุ กรณหีองอาหารเชาที่โรงแรมไมสามารถเปดบริการชวง
06.00น.ได เพื่อความสะดวกในเรือ่งระยะเวลาในการเดินทางมา
สนามบินทางบริษทัขอปรับเปน Set Box แทน) 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชโิตเสะเพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลบั 

09.55 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X  
เที่ยวบินที่ XJ621 (คาทวัรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมบีริการจําหนาย/
สั่งซื้อบนเครื่อง) 

15.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 
+++++++++++++++++++++++++ 

 หมายเหตุ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวนัหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจดัจะปรับเปลี่ยนโดยคํานงึถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของ
ประเทศญีปุ่�น สามารถใหบริการวันละ10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะ
เปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อตัราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน 
เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรบัสูงข้ึน บรษััทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการ
เพิ่มข้ึน 
 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูมีวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปน
การชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรอืไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญีปุ่�น) ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้คาตั๋วเครื่องบนิใหแก
ทาน  
 
 



 

 

เงือ่นไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
- หรือสงจอยนทวัรกับบริษทัทีม่ีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบรษิัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนา
กอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีทีลู่กคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น (ตัว๋ภายในประเทศแนะนําใหจองสายการบินแอร
เอเชีย เพื่อความสะดวกในการแกไขกรณีไฟลทตางประเทศมีเปลี่ยนแปลง) 
3.การชําระคาบรกิารชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 
20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดนิทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดอืนกอนหมดอายนุับจากวัน
เดินทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะนั้นทางบริษัทจะไมรับผดิชอบกรณพีาสปอรตหมดอายแุละดาน
ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรณุาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมดัจํา หรือสง
พรอมยอดคงเหลอื**  
 
4.การยกเลกิและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทวัรชาํระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณ ี และกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธ
มิใหเดินทางออก หรอื เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัร
ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  รวมถึง เมือ่ทานออกเดนิทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงนิมดัจาคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 
 
 5.อัตราคาบรกิารนี ้ รวม 
1.  คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นัง่ได 
การอัพเกรดที่นัง่ สามารถอพัเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรบัที่นัง่Business/Premium ตั๋วกรุป
ทัวรไมสามารถอัพที่นัง่ได  
 



 

 

ที่นั่ง Hot Seat เปนที่นัง่ทีม่ีพื้นที่วางที่มากกวาที่นัง่มาตรฐาน ดวยพื้นที่วางขาทีก่วางเปนพิเศษ มี
พื้นที่พอที่จะสามารถยดืขาไดอยางเต็มที ่
- ไมอนุญาตใหเดก็ทีม่ีอายุตํา่กวา 10 ปนัง่ในโซนเงียบ 
- เน่ืองดวยเหตุผลดานความปลอดภัย ที่นัง่แถวทางออก Exit Seat ตองเปนผูทีม่ีอายุ 15 ปขึ้นไปไม
เกิน60ป เปนผูที่สามารถเขาใจคําแนะนํา มคีวามพรอมทั้งทางดานรางกายและจติใจเพื่อทีจ่ะสามารถ
ชวยเหลือเจาหนาที่ในกรณีฉกุเฉินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Airbus A330 
โซน แถวที ่ ราคา ตอเทีย่ว ตอทาน 
โซนเงียบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถวทางออก 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 ตอเทีย่ว 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. คาที่พกัหองละ 2 ทานตามโรงแรมทีร่ะบุไวในรายการหรือระดบัเทียบเทา 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทกุชนดิตามที่ระบุไวในรายการทวัรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํา้หนกักระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องทีส่ายการบิน Thai Air Asia X กาํหนดทานละ
ไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้เครือ่งไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ่นไข
ของแตละสายการบินทีม่ีการเรียกเกบ็  
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อนํา้หนกัเพิม่ กรุณาแจงพรอมจองทวัรหรือกอนเดินทาง10วนัเทานั้น
พรอมชําระคานํา้หนกั** 

- ซื้อนําหนกัเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 600  บาท /เพิ่ม10กก. ชาํระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม20
กก. ชําระเพิม่ 2,000 บาท 

(คาทวัรไมรวมการประกันความคุมครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสิน
สวนตวั กรณีเกิดความเสีย บริษทัฯไมสามารถรับผดิชอบได) 
 
6. คาประกันอบุัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตวุงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวม
ประกนัสุขภาพ ทานสามารถสัง่ซื้อประกันสขุภาพเพิ่มไดจากบรษิัท ประกันทั่วไป 
 
7. อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 
1. คาทําหนังสอืเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดืม่คาซกัรดี คาโทรศัพทเปน
ตน 
3. คาภาษีทกุรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามกีารเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทกุโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขบัรถ ทานละ 4,500 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มหีัวหนาทัวรแลวแต
ความประทับใจในบรกิาร 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนญุาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมคีณุสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
1.ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจดัการให) 



 

 

2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บตัรเครดิต เปนตน) 
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพ่าํนักในประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทจดัการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจดัการให) 
คุณสมบตัิการเขาประเทศญีปุ่�น (สําหรบักรณีการเขาประเทศญีปุ่�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนงัสือเดินทางตองมอีายกุารใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขดัตอกฎหมาย และเขาขายคณุสมบตัิ
การพํานกัระยะสั้น 
 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูที่ไมมปีระวตัิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมให
เขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรณุาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบรษิทั ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรอืคาทัวร
ทั้งหมดกบัทางบรษิัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึน้ในกรณีที่มผีูรวมคณะ
ไมถึง 30ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิม่ หากสายการบินมกีารปรับขึน้กอนวัน
เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอนัเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณคีวามลาชาจากสายการบิน,การยกเลกิบิน, การ
ประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษัทฯ  
5. บริษทัฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน
, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานได
ยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํารองโรงแรม
ที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเคียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุ
ในโปรแกรม  



 

 

8. การจดัการเรือ่งหองพกั เปนสิทธขิองโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมหีองพกั
สําหรับผูสูบบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่พกั ทั้งนี้ขึน้อยู
กับความพรอมใหบรกิารของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7
วันกอนการเดินทาง มฉิะนั้น บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจัดกาํกับเทานั้น  
11. ผูจดัจะไมรบัผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาํที่สอไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่น ๆ  
12. กรณตีองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรอืหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คอื 1หองพกัคู และ 1หองพกัเดี่ยว โดยไม
คาใชจายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี่ปุ�น หรอื วันเสารอาทติย รถ
อาจจะตดิ อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพนิิจของ
มคัคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งทีต่องเรง
รีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํา้ดืม่ทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถงึวันที่4ของการเดินทาง
รวมจํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถใหบรกิารวนัละ10-11 
ชั่วโมง อาทิเชน เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 19.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและ
คนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปน
หลัก จงึขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอบุัติเหตุจาก
การเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเที่ยว เทานัน้  ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขได
ป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเมื่อทานชาํระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดนิทางได จาก
บริษัท ประกันทัว่ไป และควรศกึษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มคัคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจัดกาํกับเทานั้น  



 

 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาํที่สอไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่น ๆ  


