
 

 
 

 
 

 
 

 

 

CODE:JXJ121 Hokkaido Colorful Day Hokkaido Sapporo Otaru Pinkmoss Tulip 5D3N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOKKAIDO COLORFUL DAY 

ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ พิงค์มอส ทิวลิป 5วัน 3คืน 

พักโซอุนเคียวออนเซ็น 1คืน อาซาฮิคาวะ1คืน ซัปโปโร 1 คืน 

คุ้มสุดๆ!! มีไกด์รถบริการพาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีฟรีเดย์  

พิเศษ!!! ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อ้ัน!!! WIFI ON BUS 

 

HOKKAIDO COLORFUL DAY HOKKAIDO SAPPORO OTARU 

PINKMOSS TULIP 



 

 
 

 

ซัปโปโร ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด มีการสร้างระบบถนนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าครบครันไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว 

แหล่งช้อปปิ้ง โอตารุ เมืองท่าเรือเล็กๆ สุดน่ารัก มีเสน่ห์ของความโรแมนติกชวนให้หลงใหล อาซาฮิคาวะ เมืองใหญ่อันดับ 2 

ของเกาะฮอกไกโดมีแม่น ้าล้าธารหลายสายและล้อมรอบไปด้วยภูเขา โซอุนเคียว เป็นหมู่บ้านออนเซ็นขนาดเล็กท่ีอยู่ท่ามกลาง

ขุนเขาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซังที่เมืองคามิกาวะ เป็นที่ตั งของน ้าตกที่สวยที่สุดติดร้อยอันดับของญี่ปุ่น บิเอะ เมืองเล็กๆ 

ที่ตั งอย่บูริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ทาคิโนอูเอะปาร์ค ชมทุ่งพิงค์มอส คะมิยูเบทสึ ชมทุ่งทิวลิป 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว ที่นั่ง หมายเหตุ 

13-17 พฤษภาคม 63 31,888 ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 
ปี(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  

 

ไฟล์ทบิน 

Departure DMK – CTS    XJ620 23.55-08.40+1 

Return       CTS – DMK    XJ621 09.55-15.10 

 

 

 

 

วันที่ รายละเอียดทอ่งเที่ยว 

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



 

 
 

2  สนามบินนิวชิโตะเสะ - บิเอะ - บ่อน้้าสีฟ้า Blue Pond - น้้าตกกิงกะ น้้าตกริวเซ – โซอุนเคียวออนเซ็น 
  อาหาร เที่ยง,เย็น 

3  โซอุนเคียว – ทาคิโนอูเอะปาร์ค ทุ่งพิงค์มอส - คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป – อาซาฮิคาว่า - ห้างAeon Mall 
 อาหาร เช้า, เที่ยง 

4  โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – Duty Free – ซัปโปโร – ตึก
ท้าเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ - หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
 อาหาร เช้า,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม่อ้ัน)    

5 ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง CTS – DMK XJ621 09.55-15.10 
อาหาร เช้า (บริการSet Box) 

 

วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

20.30น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกชั้น 3เคาน์เตอร์สายการบิน 

THAI AIR ASIA X (XJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ้านวยความสะดวกด้าน

เอกสารติดแท็กกระเป๋า 

23.55น.  น้าท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620 

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจ าหน่าย/สั่งซ้ือบนเครื่อง) 

 

วันที่สอง    สนามบินนิวชิโตะเสะ - บิเอะ - บ่อน้้าสีฟ้า Blue Pond - น้้าตกกิงกะ น้้าตกริวเซ – โซอุนเคียวออนเซ็น 

                 อาหาร กลางวัน ,เย็น  

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณา

ปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส้าคัญ!!! 

ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้า อาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อย

และท้าภารกิจส่วนตัว น้าท่านเดินทางสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ตั งอย่บูริ

เวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The 

Most Beautiful Hills” เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามที่ตั งอยู่บนเนินเขา 

น้าท่านไปชม บ่อน้้าสีฟ้า Blue Pond หรือสระสีฟ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยว 



 

 
 

 

ทางธรรมชาติที่เพ่ิงเริ่มมีชื่อเสียงได้ไม่นานของฮอกไกโด ตั งอยู่ใจกลาง

เมืองบิเอะ ชื่อเสียงที่ท้าให้นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั น 

เป็นเพราะน ้าสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน ้าตามธรรมชาติทั่วไป และตอไม้

สูงจ้านวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน ้าใน

บ่อสระสีฟ้านี เกิดขึ นด้วยความบังเอิญหลังการสร้างเขื่อนเพ่ือป้องกัน

การเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟบริเวณใกล้เคียงที่ได้ระเบิดไปแล้วครั ง

หนึ่ง น ้าส่วนที่ถูกกั นออกจากเขื่อนกักเก็บรวมกันจนเกิดเป็น Blue Pond ในทุกวันนี  โดยปัจจุบันยังไม่อาจอธิบาย

ถึงท่ีมาของสีฟ้าของน ้าได้แน่ชัด แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในน ้าซึ่งสะท้อนให้เห็นความ

ยาวคลื่นที่สั นกว่าของแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับชั นบรรยากาศโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหาร (ม้ือที่1)  

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่โซอุนเคียวเป็นหมู่บ้านออนเซ็นขนาดเล็ก ตั งอยู่เมืองคามิ
กาวะที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง มีธรรมชาติ
ทิวทัศน์ที่งดงาม น้าท่านดินทางสู่ น้้าตกริวเซ และน้้าตกกิงกะ น ้าตกสอง
สายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริ วสวยงาม น ้าตกทั งสองสายตั งอยู่
ห่างกันเพียง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ด้านขวาคือน ้าตกริวเซ 
ซึ่งถูกเรียกว่าเป็น“น ้าตกแห่งดาวตก”เพราะสายน ้าเส้นใหญ่ไหลลงมาจาก
ซอกผา เวลาถูกแสงอาทิตย์จะแลดูคล้ายดาวตก เคียงคู่กับน ้าตกกิงกะหรือ“น ้าตกแห่งแม่น ้าสีเงิน”อยู่ด้านซ้าย ใน
ฤดูร้อนจะเห็นสายน ้าเป็นริ วเล็กๆไขว้กันไปมาดูชดช้อย จัดอยู่ในน ้าตกชื่อดังหนึ่งในร้อยแห่งของญี่ปุ่น ให้ท่านเก็บ
ภาพความงามตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน้าท่านเข้าที่พักออนเซ็น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่2)  
หลังทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะท้าให้ผิวพรรณ

สวยงามและยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย  

ที่พัก: Sounkyo Mount View Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)  

 

วันที่สาม     โซอุนเคียว – ทาคิโนอูเอะปาร์ค ทุ่งพิงค์มอส - คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป – อาซาฮิคาว่า - ห้างAeon Mall 
                    อาหารเช้า,กลางวัน 



 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที ่3) 

น้าท่านเดินทางสู่  สวนทาคิโนอูเอะ

( Takinoue Park) เ ป็ น ส ถ า น ที่ ที่ มี

ชื่อเสียงที่สุดของเมืองทาคิโนะอุเอะ ซึ่ง

อยู่ทางใต้ของเมืองมอนเบ็ทสึ น้าท่าน

ชม  ทุ่ งพิ งค์ มอสหรื อชิ บะซากุ ร ะ 

(Shibazakura) หรือMoss Phlox (ระยะเวลาดอกไม้บาน/โรย อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ 

บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ ) เป็นพืชคลุมดินมีสีชมพูสดใส ทุ่งแห่งนี นอกจากจะมีดอกพิงค์มอสที่บานสะพรั่ง

เต็มท้องทุ่งเหมือนพรมสีชมพูขนาดใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคมไปถึงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปีแล้ว ที่นี่ก็ยังราย

ล้อมไปด้วยภูเขาและน ้าตก สวนพิงค์มอสของที่นี่เริ่มต้นปลูกพิงค์มอสมาตั งแต่ปี ค.ศ. 1956 และค่อยๆ ปลูกเพ่ิม

จนเต็มพื นที่ 100,000 ตร.ม. ในปัจจุบันสวนทาคิโนะอุเอะแห่งนี เป็นสวนพิงค์มอสที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเก่าแก่

ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ท้าให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพ้ที่ใดในญี่ปุ่น 

นอกจากนี ยังมีร้านขายของที่ระลึกและขนมอาหาร และมีการจัดกิจกรรมขึ นในเมืองนี ด้วย ให้ท่านเก็บภาพความ

งาม ความประทับใจตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที4่) 

น้าท่านเดินทางสู่  สวนดอกไม้คะมิ

ยู เบทสึ  Kam iyubetsu Park ที่ เมือง 

Yubetsu เขตเมือง Monbetsu สวนทิว

ลิปที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด 

น้าท่านไปชมสวนทิวลิป  ชมความงาม

ของดอกทิวลิปมากสีสัน กว่า 120 เฉดสี ไม่ต่้ากว่า 1,200,000 ดอกในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี ณ บริเวณจุดกึ่งกลาง

ของแนวชายฝั่งทะเลโอฮอคของ  ฮอกไกโด ที่เรียงรายพร้อมต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากแดนไกล 

เป็นสวนที่สวยงามมากให้ท่านได้เก็บภามความงามตามอัธยาศัย (ระยะเวลาดอกไม้บาน/โรย อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ ) น้าท่านเดินทางสู่ อาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่

อันดับ 2 ของเกาะฮอกไก น้าท่านเข้าที่พัก 

 



 

 
 

 

ค่้า อาหารค่้าอิสระตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถไปช้อปปิ้งที่ ห้างเอออน พลาซ่า

ได้  

 ที่พัก: Asahikawa Smile Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)   

 

วันที่ส่ี      โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – Duty Free –  
                ซัปโปโร – ตึกท้าเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ - หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ       อาหารเช้า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที ่5) 

น้าท่านเดินทางสู่ เมือง

โอตารุ เมืองท่า

เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่

เป็นเมืองค้าขายในช่วง

ปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 

20 เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมรี้านขาย

ของอยู่ตลอดสองข้างทางด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั น

ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก

การท้าการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น้า

ท่านเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลอง

สายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วย

ความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองท่ี

ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั งเดิม คลองโอตารุ

สร้างเพ่ือให้เรือเล็กล้าเลียงสินค้าจากท่าเรือเอา

มาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าท่ีใหญ่และขนส่งเข้า

โกดัง ได้ง่ายขึ น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี  จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ น้าท่าน

เที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ แหล่งท้าเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลก

ของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื อได้ 

เมืองนี มีชื่อเสียงในด้าน  การท้าเครื่องแก้วต่างๆ  จากนั นน้าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box  



 

 
 

 

Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่อง

ดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท้าให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่อง

ดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกท้ากล่องดนตรี

แบบที่ท่านต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเ  ลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการน้าเพลง

กล่องดนตรีทั งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัส

และชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย จากนั นน้าท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิ

ยะ (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูก

สร้างขึ นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ให้ท่านได้เลือกซื อเป็นของฝากตามอัธยาศัย 

บ่าย น้าท่านไป ดิวตี้ฟรี ให้ท่านเลือกซื อของฝากราคาถูก อาทิเช่น เครื่องส้าอางค์ เครื่อง

ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน ้ามันม้า โฟมล้างหน้า

ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF 5GF และ

6GF หรือวิตามินบ้ารุงร่างกายอย่าง Natto 

สารสกัดจากถั่ว หรือน ้ามันตับปลา เป็นต้น 

จากนั นเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) 

เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพื นที่

ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น มีชื่อเสียงระดับโลกในปี 1972 คือช่วงจัด

แข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาว และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีในการจัดเทศกาล

หิมะ ราเมน และเบียร์ น้าท่านเดินทางสู่ ตึกท้าเนียบรัฐบาลเก่า หรือ อะคะ

เร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2416 

เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารท้าเนียบ

รัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไ  ปจ้านวนมากกว่า 2.5 

ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี ใช้เป็นที่ท้าการรัฐบาลฮอกไกโดตั งแต่ปี พ.ศ.2429 ซึ่ง

ผู้ว่าราชการคนแรกที่ ได้ท้างานในตึกนี คือ มิจิโตชิ อิวามูระ (Michitoshi 

Iwamura) แล้วใช้งานต่อเนื่องยาวนานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ท้าการหลัง

ใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั นซึ่งตั งอยู่ด้านหลังตึก น้าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั งอยู่

ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพื นที่สีเขียวที่

งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโร สามารถดูดนักท่องเทีย่วท้า 



 

 
 

 

รายได้ให้แก่ฮอกไกโดมากมาย น้าท่านถ่ายรูป หอนาฬิกาซัปโปโระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ น

จากไม้ ออ  กแบบด้วยศิลปะแบบอเมริกันเป็นที่รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของเมือง และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว 

ทั งในและต่างประเทศแทบทุกคน ซึ่งนาฬิกาบนหอยังคงเดินอย่างเที่ยงตรง และมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที6่) เมนูบุฟเฟ่ต์ขาป+ูชาบูหมูไม่อ้ัน 

หลังอาหารเย็นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งย่านทานุกิ

โกจิ เป็นย่านที่คึกคักมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะใน

เวลาค่้าคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษ  ณาบนตึกต่าง ๆ 

เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบๆ 

บริเวณนี มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิง

เริงรมย์ยามราตรี ทั งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตั งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็

ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึ นลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไป

หมด บริเวณใกล้กันท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะได้ สมควรแก่เวลาน้าท่านเข้าสู่ที่พักแรม 

ที่พัก: Hotel Raffinato Sapporo /Toyoko Inn Sapporo Susukino Minami หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)  

 

วันที่ห้า        ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง                                           

                    อาหารเช้า (บริการ Set Box) 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก หรือบริการแบบ Set Box  (ม้ือที่ 7) 

หมายเหตุ: กรณีห้องอาหารเช้าที่โรงแรมไม่สามารถเปิดบริการช่วง06.00น.ได้ 

เพ่ือความสะดวกในเรื่องระยะเวลาในการเดินทางมาสนามบินทางบริษัทขอปรับ

เป็น Set Box แทน) 

ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ 

09.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X  

เที่ยวบินที ่XJ621 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจ าหน่าย/สั่งซื้อบนเครื่อง) 



 

 
 

 

15.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดย

ค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน้าเที่ยวญี่ปุ่น 

ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น

ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการข้างต้นค้านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณี อัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯ

ขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น 

 
ประกาศส้าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช้าระแบบจ่ายช้าระขาด 
และผู้จัดได้ช้าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช้าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน  
 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง  

    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น (ตั๋วภายในประเทศแนะน าให้จองสายการบินแอร์เอเชีย เพ่ือความสะดวกในการแก้ไข

กรณีไฟล์ทต่างประเทศมีเปลี่ยนแปลง) 

3.การช้าระค่าบริการช้าระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือช้าระก่อนการเดินทาง 20วัน  



 

 
 

 

**ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ

เข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ้า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  

และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงด

การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

 5.อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ 

การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat ส้าหรับที่นั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทัวร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได้  

ที่นั่ง Hot Seat เป็นที่นั่งที่มีพื นที่ว่างที่มากกว่าที่นั่งมาตรฐาน ด้วยพื นที่วางขาท่ีกว้างเป็นพิเศษ มีพื นที่พอที่จะสามารถยืดขาได้

อย่างเต็มที่ 

- ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่้ากว่า 10 ปีนั่งในโซนเงียบ 

- เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ที่นั่งแถวทางออก Exit Seat ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ นไปไม่เกิน60ป ีเป็นผู้ที่สามารถ

เข้าใจค้าแนะน้า มีความพร้อมทั งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในกรณีฉุกเฉินได้ 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Airbus A330 

โซน แถวที่ ราคา ต่อเที่ยว ต่อท่าน 

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 แถวที่ ราคา ต่อเที่ยว ต่อท่าน 

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. ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X ก้าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือ

ขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื อน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั นพร้อมช้าระค่าน ้าหนัก** 

- ซื อน้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช้าระเพ่ิม 600  บาท /เพิ่ม10กก. ช้าระเพ่ิม 1,000 บาท/เพ่ิม20กก. ช้าระเพ่ิม 2,000 บาท 
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย 

บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม

ได้จากบริษัท ประกันทั่วไป 

7. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

5. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

6. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทริป ส้าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 



 

 
 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่า

จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ นในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็น

ต้น) 

3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4.ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่้ากว่า 6 เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ้านักระยะสั น 

 3.ในขั นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ้านักไม่เกิน 15 วัน 

 4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่ 

    เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั งหมด 



 

 
 

 
7. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั งนี ขึ นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั น  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท้าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจ้านวน 3 ขวด 
15. การบริการของรถบัสน้าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-11 ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวันนั น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั งนี 
ขึ นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท้าไว้ส้าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัท
ฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื อประกันสุขภาพ ใน
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ด้  จ า ก บ ริ ษั ท  ป ร ะ กั น ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ ค ว ร ศึ ก ษ า เ งื่ อ น ไ ข ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ใ ห้ ล ะ เ อี ย ด ) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั น  
 



 

 
 

 
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 


