
                

 

 

 

 

CODE: XJ94 Hokkaido Pink Moss >ซปัโปโร โอตาร ุอาซาฮคิาวา่ ทุง่พงิคม์อส สวนทวิลปิ 5วนั 3คนื 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hokkaido Pink Moss 

ซปัโปโร โอตาร ุอาซาฮคิาวา่ ทุง่พงิคม์อส สวนทวิลปิ 5วนั 3คนื  
โปรโมช ัน่สดุคุม้!!  อาซาฮคิาวา่ หมูบ่า้นราเมง ทาคโินอเูอะปารค์ ชมทุ่งพงิคม์อส คะมยิเูบทส ึสวนทวิลปิ โรงงาน

ช็อกโกแลต โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ีโรงงานเครือ่งแกว้โอตาร ุซบัโปโร ชอ้ปป้ิงซซูกูโินะและทา

นุกโิคจ ิเทีย่วตลาดปลาโจไก ลิม้ลองอาหารทะเลสดใหม ่อสิระฟรเีดย1์วนั 

พกัอาซาฮคิาวา่ 1คนื ซปัโปโร 2คนื 

 Wifi on bus + บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ BBQ Yakiniku เบยีร ์ไวน ์ไมอ่ ัน้ 

บนิตรงสูช่โิตเสะ สายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ ่A330-300 

น ้าหนักกระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์พรอ้มน ้าดืม่บนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

10-14 พ.ค. 61 29,900  

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(Infant) 7,000 บาท 

 

8,500 34  

12 – 16 พ.ค. 61 31,900 8,500 34  

17-21 พ.ค. 61 29,900 8,500 34  

19-23 พ.ค. 61 29,900 8,500 34  

24-28 พ.ค. 61 29,900 8,500 34  

26-30 พ.ค. 61 31,900 8,500 34  

31พ.ค.-4ม.ิย. 61 29,900 8,500 34  



                

 

2-6  ม.ิย. 61 28,888 8,500 34  

7-11 ม.ิย. 61 27,888 8,500 34  

 

 

 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – CTS   XJ620 23.55-08.40 

Return CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30 

 

วนัทีห่นึง่    ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

20.30น.  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
(XJ) เคานเ์ตอร ์4  มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก  

23.55น.  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เที่ยวบนิที ่

XJ620  (มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่ง )  

 

 

 

 

วนัทีส่อง    สนามบนินวิชโิตเสะ – อาซาฮคิาวา่ – หมูบ่า้นราเมน - ทาคโินอเูอะปารค์ ชมทุง่พงิคม์อส –  
                 คะมยิเูบทส ึสวนทวิลปิ – อาซาฮคิาวา่ อาหารกลางวนั 
 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรณุา

ปรับนาฬกิาของท่านเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ส าคญั!!! 
ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa) 
เมอืงใหญอ่นัดบัสองในเกาะฮอกไกโด รองจาก
ซปัโปโร ตัง้อยู่ทางตะวันออกของซัปโปโร น า
ท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า 
(Asahikawa Ramen Village) ถอืก าเนดิขึน้ใน
ปี 1996 โดยการรวบรวมรา้นราเ  มนชือ่ดังของ
เมืองอาซาฮิคาว่ามาอยู่รวมกันเป็นอาคาร
หลังคาเดยีว มรีา้นราเมง 8 รา้น  เปรยีบเสมอืน
หมู่บา้นราเมนที่รวบรวมรา้นดังๆไวใ้นที่เดียว 
และยงัมหีอ้งเล็กๆทีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของหมูบ่า้นแหง่นี้ดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน (มือ้ที1่)  
บา่ย น าท่ าน เดินท างสู่  สวนท าคิโน อู เอ ะ

(Takinoue Park) ตั ้งอยู่ในเขตอาชิบาริบน
เกาะฮอกไกโด น าท่านชม ทุง่พงิคม์อสหรอื
ชิ บ ะซ ากุ ร ะ  (Shibazakura) ห รือMoss 
Phlox (ระยะเวลาดอกไมบ้าน/โรย อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ บ.ไม่
สามารถคาดการณ์ได ้) เป็นพชืคลุมดนิมสีชี  
มพูสดใส ทุ่งแห่งนี้นอกจากจะมีดอกพิงค์
มอสทีบ่านสะพร ัง่เต็มทอ้งทุง่เหมอืนพรม
สชีมพูขนาดใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคม
ไปถงึตน้เดอืนมถิุนายนของทุกปีแลว้ ทีน่ี่ก็ยัง
รายลอ้มไปดว้ยภูเขาและน ้าตก จงึท าใหท้ี่นี่
เป็นอกีหนึง่แหล่งท่องเทีย่วท  างธรรมชาตทิี่
สวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพท้ี่ใดในญี่ปุ่ น ให ้
ท่านเก็บภามความงาม ความประทับใจตาม
อธัยาศัย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมค้ะมยิูเบทส ึKam  iyubetsu Park น าท่านไปชม สวนทวิลปิ   ชมความ



                

 

งามของดอกทวิลปิมากสสีัน กว่า 120 เฉดส ีไม่ต ่ากว่า 1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผ้ลขิองทุกปี ณ บรเิวณจุด
กึง่กลางของแนวชายฝ่ังทะเลโอฮอคของ  ฮอกไกโด ทีเ่รยีงรายพรอ้มตอ้นรับการมาเยอืนของนักท่องเทีย่วจาก
แดนไกล เป็นสวนทีส่วยงามมากใหท้่านไดเ้ก็บภามความงามตามอธัยาศัย (ระยะเวลาดอกไมบ้าน/โรย อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ บ.ไมส่ามารถคาดการณ์ได ้) น าทา่นเดนิทางสู ่อาซาฮคิาวา่ เพือ่น าทา่น
เขา้ทีพ่ัก 

ค า่ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั อสิระใหท้่านพักผ่อนตามอธัยาศัยหรอืท่านสามารถ
ไปชอ้ปป้ิงที ่หา้งเอออน พลาซา่ ได ้ 

 ทีพ่กั: Smile Hotel Asahikawa หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
 
 
 
 
 

 
วนัทีส่าม       โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานเครือ่งแกว้โอตาร ุ- โรงงานช็อกโกแลต – 
                    รา้น Joy One ดวิตรีฟ้ร ี- ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ  
                    อาหารเชา้,กลางวนั ,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนดิ และ BBQ Yakiniku ไมอ่ ัน้) 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่2) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ เมอืงท่าเจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขาย
ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ 
ซึง่มีรา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการ
ตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต 
เมืองโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นเองและ
ประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ น าท่านเที่ยวชม คลองสายวฒันธรรมโอ
ตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอนัมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็นเอกลักษณ์แหง่วี
ถชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่งัคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ คลองโอตารสุรา้งเพือ่ใหเ้รอื
เล็กล าเลียงสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อ

วิท ยาก า รเจ ริญ ก ้า วห น ้า เรือ ใหญ่ จึง
เปลีย่นไปเขา้ท่าทีใ่หญ่และขนส่งเขา้โกดัง 
ไดง้่ายขึน้ ตกึเก่าเก็บสนิคา้รมิคลองเหล่านี ้
จงึถูกดัดแปลงเป็นรา้นอาหารสไตล์ต่างๆ 
และพพิธิภัณฑ ์น าท่านเทีย่วชม ชมเครือ่ง
แกว้โอตาร ุแหลง่ท าเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีง
ทีสุ่ด ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีัน
ดังอยู่ในโลกของจนิตนาการ แหล่งเครือ่ง
แกว้ชือ่ดังของโอตาร ุและยงัมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้่านชืน่ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในดา้น  การ
ท าเครื่องแกว้ต่างๆ  จากนั้นน าท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร  ีOtaru Music 
Box Museum ใหท้่านไดท้่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสน
อ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมาย
หลากหลายและงดงามทีจ่ะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ท่านจะไดช้มกล่อง
ดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000แบบ รวมถงึทา่น
ยงัสามารถเลอืกท ากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่ง
ใส่ ตุ๊กตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารน าเพลงกล่องดนตรทีัง้เพลง

ญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้่านได ้
สัมผัสและชืน่ชมกล่องดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่่าน
ชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3) 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูซ่ปัโปโร ระหว่างทางน าท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (ไม่รวม

การเขา้ชมการผลิตดา้นใน) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่ น ตัวอาคารของ
โรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของ

ฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านไป รา้นJoy One ดวิตรีฟ้ร ีใหท้่านเลอืกซือ้ของ
ฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เครือ่ง  ส าอาง เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน ้ามนัมา้ โฟ
มลา้งหนา้ถ่านหนิภเูขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบ ารงุร่างกาย และยา
ของดร.โนงจู ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชาวญีปุ่่ น จากนัน้น าทา่น  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ที ่ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 



                

 

พเิศษ บฟุเฟ่ตข์าป ู3 ชนดิ พรอ้ม BBQ เครือ่มดืม่ เบยีร ์ไวนแ์บบไมอ่ ัน้ 
 

 
 
 
 
 

หลงัอาหารน าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กัแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั ห รื อ ท่ า น
สามารถเดนิไปชอ้ปป้ิง ยา่นซูซูกโินะ จากบรเิวณรอบ ๆ สถานรีถไฟ ใตด้ินซูซูกโินะ 
อยู่ถัดลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดร ิถอืเป็นย่านที่คกึคักมชีวีติชวีาทีสุ่ดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค ่าคนืที่
บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลับสแีขง่ขันประชนัสนิคา้กัน รอบ ๆ บรเิวณนี้มรีา้นอาหาร ภัตตาคาร 
สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนตค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยู่
ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แต่ก็มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิาร
ของรา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด  
 

ทีพ่กั: Premia Cabin Sapporo Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

  
วนัทีส่ ี ่       ตลาดปลาโจไก (มรีถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรอืทา่นสามารถอสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                                                                                  

                  อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที ่5) 

อสิระฟรเีดยท์อ่งเทีย่วตามอธัยาศัยเต็มวันหรอืทา่นสามารถไปชมและชมิอาหารทะเลสดๆทีต่ลาดปลาโจไกได ้
หมายเหต:ุ มบีรกิารรถและไกดไ์ปตลาดปลาโจ
ไก กรณีท่านประสงค์ไปตลาดปลา กรุณาแจง้
กบัไกดใ์นวันแรกของการเดนิทาง เนื่องจากรถมี
ทีน่ั่งกดัไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ตลาดปลาโจไก อจิบิะ เป็นตลาดอาหารทะเล
ที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที่คกึคักและ
มากมายไปดว้ยของฝากของดีของซัป  โปโร
และผลติภัณฑจ์ากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่า้น ราคาไมแ่พง ทีส่ั่งตรงมา
จากทีต่่างๆของออกไกโด และท่านสามารถซือ้อาหารทะเลและของฝากต่างๆไดท้ีน่ี่ โดยทางรา้นจะท าแพ็คเก็จ
อยา่งดไีปสง่ทีโ่รงแรมของเชา้วันเดนิทางกลับ (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ใหท้า่นเลอืกชมิอาหารทะเล
สดๆ)  จนไดเ้วลาน าทา่นมาสง่ทีโ่รงแรมและหรอื JR ทาวนเ์วอร ์อสิระใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานที่
ทอ่งเทีย่วอืน่ ๆ ตามอธัยาศัยอาทเิชน่  
- สวนโอโดร ิเป็นสวนที่ไดถู้กปรับปรุงเปลีย่นแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ย ิง่ใหญ่ สามารถดูดนักท่องเที่ยวท า
รายไดใ้หแ้กฮ่อกไกโดมากมาย มหีมิะทีง่ดงามและการแกะสลักน ้าแข็งทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากญีปุ่่ นและ
ทั่วโลกไดม้ากกวา่ 2 ลา้นคน  
 - อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีสู่งทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกับสถานีเจอารซ์ัปโปโร เป็นทัง้
หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์
และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA 
จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน,รา้น 
UNIQLO ขายเสื้อผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครือ่งส าอาง อาคาร JR TOWER มจีุด
ชมวิวตั ้งอ ยู่ที่ ชั ้น  38 เรียกว่า  T38 
(Tower Three Eight) ที่ระดับ  ความ
สงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมอืงซัปโป  โรไดก้วา้งไกลสวยงาม
ทัง้กลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตัง้อยู่
กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟ จากกลุ่มตกึ ย่านซูซูกโินะ ส่องสว่างที่จุด
กลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็ น ศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่
ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่น ซซูกูโิน่ (ไมร่วม
ตั๋วขึ ้น จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
- ยา่นทานุกโิคจ ิ(Tanuki Koji) เป็นยา่นชอ้ปป้ิง โดยสรา้งหลังคาคลุมยาว
ตามแนวถนน ยาว 1 กโิลเมตร(ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถงึแมน่ ้า Sosei สอง
ขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 200 รา้นขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น 
เครือ่งส าอาง ช็อคโกแลต เสือ้ผา้ ขา้วของเครือ่งใชต้่างๆ และรา้นอาหารให ้



                

 

เลอืกรับประทานมากมาย 
- มติซุยเอาทเ์ล็ท (Mitsui Outlet) เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายแบรนดด์ังระดับโลก และแบรนด์
ญี่ปุ่ น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือก
ซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลื  อกดูเครือ่งประดับ และ
นาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท า้แฟชั่น  HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS, และสนิคา้อืน่ๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึง่ภายในยังมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ 
ส าหรับใหท้า่นไดน่ั้งผอ่นคลายอกีดว้ย 
วธิเีดนิทาง 
• จ า ก ส ถ า นี  Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi 
Station ประมาณ 19 นาทีโดยรถประจ าทาง ลงที่ป้าย “Inter-Village 
Omagari”.  
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station 
ประมาณ 25 นาทีโดยรถประจ าทาง ลงที่ ป้าย “Mitsui Outlet Park 
Entrance”  
• (เสาร์อาทิตย์และวันหยุด) จากบริเวณ Tokyu-Ura Boarding Area 
หนา้สถาน ีSapporo Station ประมาณ 40 โดยรถประจ าทางโดยตรง ลงที่
ป้าย “Mitsui Outlet Park Entrance”     

    
(อาหารเทีย่งและเย็นอสิระตามอธัยาศยั) 

ทีพ่กั: Premia Cabin Sapporo Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)   

 
วนัทีห่า้        ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ  - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                           

                    อาหารเชา้ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีมเดนิทางกลบั 
 

09.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ621 
(มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่ง ) 
 
 
 
 
 

 
16.30 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

หมายเหต ุ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิาร
ของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
 
 
 



                

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  

 
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้ 
 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

 

 
 
 

 ท ีน่ ัง่พรเีมีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งน า้ 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท 
- เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



                

 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 


