
 
 

ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) XJ114 Ice Breaker Hokkaido 5D3N 

XJ114 Ice Breaker Hokkaido 5D3N  

 

Ice Breaker Hokkaido 5D3N 

ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โซอุนเคียว อา
ซาฮิคาวะ เรือตดัน้าํแข็ง 

พักโซอึนเคียวออนเซ็น 1คืน อาซาฮิคาวะ 1คืน ซัปโปโร 1
คืน 

พิเศษ!!!พาเที่ยวครบทุกวนั ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมู
ไม่อั้น!!! 

ซัปโปโร ศูนย์กลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ครบครันไปด้วยสถานทีท่่องเที่ยว แหล่งช้อปป้ิง รา้นกินดื่ม อา
ซาฮิคาวะ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดมแีมน่้ําลาํธารหลายสายและ
ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและยังเป็นเมอืงทีห่นาวสุดๆเพราะหิมะตกหนักเป็นเวลานาน 
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เลือกชิมสดุยอดราเมงที่หมู่บ้านราเมน เที่ยวสวนสัตวอ์ะซาฮิยาม่าทีม่ีสตัวข์ั้วโลก 
เช่น หมขีาวและชมพาเหรดแพนกวิ้น!!!โซอุนเคียว เป็นหมู่บ้านออนเซนขนาด
เล็กทีอ่ยู่ท่ามกลางขนุเขาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซังที่เมืองคามกิาวะ เป็น
ที่ตัง้ของนํ้าตกทีส่วยที่สดุติดร้อยอนัดับของญี่ปุ่นและเป็นทีจ่ัดงานเทศกาล 
Sounkyo Hyobaku Festival มอนเบ็ทส ึมนตส์เน่ห์แหง่ฮอกไกโด อยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโดและเป็นจุดเริม่ต้นอีก
แห่งหนึ่งในการออกเรือไปชมก้อนน้ําแข็งยักษ์ หรือ ice drift ทีล่อยมาจากขั้ว
โลกอีกด้วย โอตาร ุเมืองท่าเรือเลก็ๆ สดุน่ารัก มีเสน่ห์ของความโรแมนติกชวน
ให้หลงใหล 

  

  

วันท่ี รายละเอียดทอ่งเทีย่ว 

1  ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบินนิวชโิตะเสะ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮิคาวะ สวนสัตวอ์าซาฮยิามะ โซอุนเคยีว 
เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival ออนเซ็น 

3  นํ้าตกกิงกะ นํ้าตกริวเซ มอนเบท็สึ เรือตดันํ้าแขง็ Ice Breaking Garingo Cruise 
หอคอยโอคอทสก์ อาซาฮิคาวะ ห้าง Aeon Mall 

4  โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เคร่ืองแก้วโอตารุ โรงงานช็อคโกแลตอิ
ชิยะ ร้าน Duty Free ทานุกิโคจ ิ

5  ซปัโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

อัตราค่าบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก(เสริมเตยีง) เด็ก(ไม่เสริมเตยีง) ทารก พักเดี่ยว 

23 - 27 Jan 2019  32,900  32,900 32,900 7,000 9,500 

25 - 29 Jan 2019  32,900  32,900 32,900 7,000 9,500 

30 Jan - 03 Feb 2019  32,900  32,900 32,900 7,000 9,500 



 
 

ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) XJ114 Ice Breaker Hokkaido 5D3N 

13 - 17 Feb 2019  33,900  33,900 33,900 7,000 9,500 

15 - 19 Feb 2019  34,900  34,900 34,900 7,000 9,500 

20 - 24 Feb 2019  32,900  32,900 32,900 7,000 9,500 

27 Feb - 03 Mar 2019  31,900  31,900 31,900 7,000 9,500 

06 - 10 Mar 2019  30,900  30,900 30,900 7,000 9,500 

13 - 17 Mar 2019  30,900  30,900 30,900 7,000 9,500 

15 - 19 Mar 2019  30,900  30,900 30,900 7,000 9,500 

20 - 24 Mar 2019  29,900  29,900 29,900 7,000 9,500 

22 - 26 Mar 2019  28,900  28,900 28,900 7,000 9,500 

26 - 30 Mar 2019  28,900  28,900 28,900 7,000 9,500 

รายละเอยีดทัวร ์

วันท่ี 1 ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พร้อมกันที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI 
AIR ASIA X (XJ) เจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติ
กแท็กกระเป๋า 

23.55  นําท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR 
ASIA X เที่ยวบินท่ี XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมบีริการ
จําหน่าย)  

วันท่ี 2 สนามบินนิวชโิตะเสะ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮิคาวะ สวนสัตวอ์าซาฮยิามะ โซอุน
เคยีว เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival ออนเซ็น 

08.40  เดินทางถงึ สนามบินนิวชโิตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่
เมืองไทย 2 ช่ัวโมงกรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นํา 
อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบั
และปรับ รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกิจส่วนตัว จากน้ันนําท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
เดินทางสู่ หมูบ่้านราเมนอาซาฮิคาวะ Asahikawa Ramen Village ราเมนของที่น่ี
มีรสชาติอันเป็นเอกลกัษณ์และได้รบัการกล่าวขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกว่าทศวรรษ
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หมูบ่้านราเมนอาซาฮิคาวะได้ถอืกําเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนช่ือดงัของ
เมืองอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลงัคาเดยีว เสมอืนหมูบ่้านราเมนที่
รวบรวมร้านดงัขั้นเทพไวใ้นที่เดยีว และยงัมีหอ้งเลก็ๆที่จัดแสดงประวตัคิวามเป็นมาของ
หมูบ่้านแหง่น้ีให้สําหรบัผูท้ี่สนใจได้มาศกึษาอกีด้วย 

เที่ยง  บริการอาหารเทีย่ง แบบราเมนท่ีหมู่บา้นราเมน (มื้อท่ี1) 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตวอ์าซาฮยิามะ Asahiyama Zoo ซึ่งไดร้บัความนิยมมาก
ที่สุดในญ่ีปุ่น ซึง่ในแต่ละปีจะมผีู้เข้าชมความน่ารักของสัตวต์่างๆ ที่ไม่ได้ถกูกกัขังในกรง
แบบทีท่่านเคยเห็นในสวนสัตวท์ั่วๆ ไปถงึกวา่ปีละ 3 ล้านคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์
แห่งน้ีไดม้ีแนวความคิดที่ว่า สัตวต์่างๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่ดี และ
เป็นไปตามธรรมชาตขิองสัตว์น้ันๆ จึงทําใหท้กุท่านได้สัมผัสถงึชีวติความเป็นอยูท่ี่
แท้จรงิของสัตว์แตล่ะประเภท อาทิเช่น หมขีาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธ์ุต่างๆ 
แพนด้าแดง ไฮไลท์สําคญั! ของท่ีน่ีคือการชมการเดินขบวนพาเหรดของนก
เพนกวินท่ีให้ท่านได้ชมอยา่งใกล้ชิด (พาเหรดแพนกวิ้น11.00/14.30) จากน้ันนํา
ท่านเดินทางสู่โซอุนเคยีวเป็นหมูบ่้านออนเซนขนาดเลก็ ตัง้อยู่เมอืงคามกิาวะ ทีอ่ยู่
ท่ามกลางขุนเขาแห่งอทุยานแหง่ชาตไิดเซท็สึซัง มีธรรมชาติทวิทศัน์ที่งดงาม นําท่าน
ชม เทศกาล Sounkyo Hyobaku หรือ เทศกาลนํ้าตกนํ้าแข็งแห่ง Sounkyo 
(Sounkyo Ice Waterfall) เทศกาลประจําฤดหูนาวของโซอุนเคยีว ซึ่งจัดเป็น
ประจําทกุป ีและในปีน้ีจะจัดขึ้นตั้งแต่วันท่ี 25 มกราคม – 18 มีนาคม 2561 โดย
จะจัดแสดงประตมิากรรมทีท่ําจากหมิะ และนํ้าแขง็ อาทิ เสานํ้าแขง็อุโมงค์นํ้าแขง็ และ
โดมนํ้าแข็งบนพื้นทีก่ว่า 10,000 ตลอดแนวแม่นํ้าอิชิคาริ (Ishikari River) ซึ่งจะมกีาร
ประดบัประดาไฟ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโซอุนเคียวออนเซ็น 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี2)  

หลงัอาหารให้ทา่นได้ผอ่นคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยล้าและ
จะทําให้ ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหติดอีกีด้วย 

ท่ีพัก: Sounkaku Grand Hotel หรือระดับใกล้เคยีงกัน 

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 

 

วันท่ี 3 นํ้าตกกิงกะ นํ้าตกริวเซ มอนเบท็สึ เรือตดันํ้าแขง็ Ice Breaking Garingo 
Cruise หอคอยโอคอทสก์ อาซาฮิคาวะ ห้าง Aeon Mall 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี 3) 
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นําท่านดินทางสู่ นํ้าตกริวเซ และนํ้าตกกิงกะ นํ้าตกสองสายทีไ่หลจากบนภูเขาลงมา
ทีผ่าเป็นริว้สวยงาม นํ้าตกทัง้สองสายตั้งอยู่หา่งกันเพียง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็น
ไดง้่าย ดา้นขวาคอืนํ้าตกรวิเซ ซึง่ถกูเรยีกว่าเป็น“นํ้าตกแหง่ดาวตก”เพราะสายนํ้าเส้น
ใหญไ่หลลงมาจากซอกผา เวลาถูกแสงอาทติย์ จะแลดูคล้ายดาวตก เคียงคู่กับนํ้าตกกงิ
กะหรอื“นํ้าตกแหง่แม่นํ้าสีเงิน” อยูด่้านซ้าย ในฤดูรอ้นจะเห็นสายนํ้าเป็นริ้วเลก็ๆไขวก้ัน
ไปมาดูชดช้อย จัดอยู่ในนํ้าตกช่ือดงัหน่ึงในรอ้ยแหง่ของญ่ีปุ่น ใหท้่านเกบ็ภาพความ
งามตามอัธยาศยั จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมอืงมอนเบท็สึ Monbetsu เป็นเมอืงที่
ตั้งอยูบ่ริเวณชายฝัง่ทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เป็นจุดเริ่มต้นอกี
แห่งหน่ึงในการออกเรอืไปชม ice drift ที่ลอยมาจากขั้วโลก (ใช้ระยะเวลาเดินทาง
ประมาณ2.30ชม.) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ท่ี4) 

บ่าย  นําท่าน ล่องเรือตดันํ้าแข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลท์หน่ึงของเมืองมอนเบท็สึ 
เรือ Garinko II สีแดง จะวิ่งตัดทะเลนํ้าแขง็ออกไปนอกชายฝัง่ทะเลโอคอทสก์ นํา
นักทอ่งเที่ยวไปชมกอ้นนํ้าแขง็ทีล่อยมาจากขั้วโลกเหนือ ในช่วงปลายฤดหูนาวเดอืน 
กุมภาพันธ์-มีนาคม เดมิเรอืน้ีใช้เพือ่สํารวจนํ้ามันในรัฐอลาสกา้ เริ่มนํามาใช้เป็นกิจกรรม
ทอ่งเทีย่วตั้งแตป่ี 2004 การลอ่งเรือแตล่ะรอบใช้เวลา 45 นาท-ี1 ช่ัวโมง (หมายเหตุ : 
การลอ่งเรอืตลอดจนการตัดนํ้าแขง็ ขึ้นอยู่กบัสภาพภมูิอากาศในวันน้ันๆ ซึ่งหากในวันที่
ทัศนวิสัยไมด่ี หรอืมลีมแรง เรอือาจไม่เปดิใหบ้รกิาร) จากน้ันนําท่าน หอคอยโอ
คอทสก์ Okhotsk Tower สร้างเป็นหอกลมตัง้อยูใ่นทะเลปลายสะพานทีย่ื่นไปใน
ทะเล ตรงท่าเรอืเมืองมอนเบท็สึ บริเวณเดยีวกบัที่จะลงเรอืตัดนํ้าแขง็ จากหอน้ี
นักทอ่งเที่ยวจะสามารถดทูะเลนํ้าแขง็ไดท้ัง้จากด้านบนและลงไปดูสภาพของทะเล
นํ้าแข็งจากใต้นําได้ด้วย โดนมีหลายช้ันคอืช้ันที่ 1 okhotsk Hall ทางเข้าที่เช่ือมกับ
ท่าเรอื แสดงความเป็นมาของหอคอยน้ีและรา้นขายของที่ระลึก ช้ันที่ 2 observation 
Hall แสดงเกี่ยวกบัทะเลโอคอทสก์และส่ิงมชีีวิตในทะเล เช่น ตัวตัวคลโิอเนะ clione 
สัตวท์ะเลจ๋ิวทีม่ีเฉพาะในแถบน้ี และเครือ่งมอืวทิยาศาสตรต์่างๆ ทีใ่ช้สํารวจเกี่ยวกบั
ทะเลนํ้าแขง็ ช้ันที่ 3 Panorama Hall หอ้งชมวิวรอบทิศทาง ในวันทีอ่ากาศดอีาจเห็น
ไกลถงึคาบสมทุรชิเรโดโกะ ช้ันB1 Aqua Gate ลงลฟิต์ไปทีก่้นทะเลซึ่งลกึ 7.5 เมตร 
เพื่อชมสัตวท์ะเลที่จัดแสดงเป็นAquariumเลก็ๆ และยังมีช่องหน้าต่างใหม้องเห็นสภาพ
ใตท้ะเลไดอ้กีด้วย นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮคิาวะ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ
2.30ชม.) 

เย็น  นําท่านเดินทางสู่ ห้างAeon Mall อิสระใหท่้านเลือกซือ้สินคา้และอิสระ
รับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สู่ท่ีพัก 

ท่ีพัก: Asahikawa Smile Hotel/Hotel Cresrnt Asahikawa หรือระดบั
ใกล้เคยีงกัน 

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 
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วันท่ี 4 โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เคร่ืองแก้วโอตารุ โรงงานช็อคโก
แลตอิชยิะ ร้าน Duty Free ทานุกิโคจ ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี 5) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ Otaru เมอืงท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขาย
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเลก็ๆที่มบีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ซึง่มี
ร้านขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของ
บ้านเรอืนน้ันส่วนใหญ่ ได้ถกูออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจากในอดตี เมอืงโอตารไุด้รบั
อทิธิพลมาจาก การทําการค้าระหว่างประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยโุรปหลาย
ประเทศ นําท่านเทีย่วชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวฒันธรรมอันมีเสน่ห์
ชวนใหค้้นหา ด้วยควา มเป็นเอกลกัษณ์แหง่วีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยงัคงความเป็นญ่ีปุ่น
แบบดัง้เดมิ คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเลก็ลําเลยีงสินค้าจากท่าเรอืเอามาเกบ็ไว้ใน
โกดงัที่อยูต่ามริมคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหน้าเรอืใหญ่จึงเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญ่
และขนส่งเข้าโกดงั ไดง้่ายขึ้น ตึกเก่าเกบ็สินค้ารมิคลองเหล่าน้ี จึงถกูดัดแปลงเป็น
ร้านอาหารสไตลต์่างๆ และพิพิธภัณฑ์ นําท่านเที่ยวชม ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ แหลง่ทํา
เครือ่งแก้วทีม่ีช่ือเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของ
จินตนาการ แหล่งเครือ่งแกว้ช่ือดงัของโอตารุ และยงัมีเครือ่งแก้วหลากหลายใหท้่านช่ืน
ชม และเลอืกซือ้ได้ เมอืงน้ีมีช่ือเสียงในด้านการทําเครือ่งแก้วต่างๆ จากน้ันนําทา่นชม 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ใหท้่านไดท้อ่งไปในดินแดน
แห่งเสียงดนตรีและบทกวทีี่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกลอ่งดนตรี (MUSIC 
BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทําใหท้่านผ่อนคลายอย่างดีเยีย่ม ท่านจะ
ได้ชมกลอ่งดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เตม็ไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ 
รวมถงึท่านยังสามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรีแบบที่ทา่นตอ้งการไดด้้วย ท่านสามารถเลอืก
กลอ่งใส่ ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลง
ญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดโีปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ทา่น
ได้สัมผสัและช่ืนชมกลอ่งดนตรีน่ารกัมากมาย ใหท้่านไดท้ํากลอ่งดนตรีน่ารักๆในแบบที่
ท่านช่ืนชอบด้วยตัวท่านเอง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ท่ี6) 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ซปัโปโร ศูนยก์ลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางนําท่าน
ไปชม โรงงานชอ็กโกแลตอิชยิะ (ค่าทัวร์ไม่รวมการเขา้ชมการผลิตด้านใน) 
แหลง่ผลติช็อคโกแลตทีม่ีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์
ยุโรปแวดลอ้มไปด้วยสวนดอกไม้ ใหท้่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศยั จากน้ัน
นําท่านไป ร้านดิวตี้ฟรี ใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทิเช่น เครือ่งสําอางค์ 
เครือ่งไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากนํ้ามันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหิน ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF 
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5GF และ6GF หรอืวติามินบํารงุร่างกายอย่าง Natto สารสกดัจากถั่ว หรอืนํ้ามันตับปลา
ฉลาม ยาของดร.โนงจุ ิเป็นต้น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี7) เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไมอ่ั้น 

หลงัอาหารเย็นอิสระให้ท่านชอ้ปปิ้งยา่นทานุกิโกจ ิเป็นย่านที่คกึคักมีชีวติชีวิต
โดยเฉพาะในเวลาค่ําคืนทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษ  ณาบนตกึต่าง ๆ เปิดไฟสลบัสีแขง่ขัน
ประชันสินค้ากันรอบๆ บริเวณน้ีมีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมย์ยามราตรี ทัง้
ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตั้งอยูใ่นตรอกซอกซอย บางร้าน
ก็ซอ่นอยูใ่นตกึต้องขึ้นลฟิต์ไป แตก่็มีพนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของ
ร้านตนเองอยู่ริมถนนเตม็ไปหมด บริเวณใกลก้ันทา่นสามารถเดินไปช้อปปิง้ย่านซูซกูโินะ
ได้ จากน้ันเดินทางเข้าสู่ที่พกัแรม 

ทีพัก: Sapporo Tobu Hotel/Vessel Hotel Nakajima Koen 

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดินทาง) 

 

วันท่ี 5 ซปัโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อท่ี 8) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเช้าทีโ่รงแรมไมส่ามารถเปดิบรกิารช่วง 06.00น.ได้ เพือ่
ระยะเวลาการเดินทางมาสนามบินทางบริษทัขอปรับเป็น Set Box แทน) 

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพ่ือเช็คอินเตรียม
เดินทางกลับ 

09.55  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X 
เที่ยวบินท่ี XJ621 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมบีริการ
จําหน่าย) 

16.30  เดินทางถงึท่าอากาศยานดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหต ุ
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หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวันหยดุของญ่ีปุ่น  เป็นต้น โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบ
ล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่ว
ไดค้รบถ้วนตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุน่ สามารถ
ใหบ้รกิารวันละ10 ช่ัวโมง มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อัตรา
ค่าบรกิารข้างต้นคํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบั
สูงขึ้น บรษัทัฯขอสงวสิทธิในการปรบัอัตราค่าบรกิารเพิ่มขึ้น 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทัวร์ท่ีจา่ยใหกั้บผู้จดั เป็น
การชําระแบบจา่ยชําระขาด และผู้จดัไดช้ําระให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบชําระ
ขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่
ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบิน
ให้แก่ท่าน 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตอ้งมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 

- ขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษิทัจะทําการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นลว่งหน้า 

- หรอืส่งจอยน์ทัวรก์บับริษทัที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อน
การเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีท่ีลูกค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

3.การชําระคา่บริการ  ชําระเงินคา่จองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลอืชําระกอ่นการ
เดินทาง 20วัน 

**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมอีายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจาก
วันเดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่าน
ตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจํา หรอืส่ง
พร้อมยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบินโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวร์ชําระเงินคา่จองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก 
เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิ
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ให้เดินทางออก หรอื เข้าประเทศทีร่ะบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน รวมถึง เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บรกิารรายการใด
รายการหน่ึง หรอืไม่เดินทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรยีกร้องค่าบรกิารและเงินมดัจาคืน 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบัช้ันประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทัวรข์้างต้น 

ที่น่ังเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไมส่ามารถเลอืกระบทุี่น่ังได้ 

 

2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการหรือระดับเทยีบเทา่ 

3. ค่าอาหารคา่เข้าชมและค่ายานพาหนะทกุชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 

5. ค่านํ้าหนักกระเปา๋สัมภาระโหลดใต้เคร่ืองท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กําหนดท่านละไม่
เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเคร่ืองไมเ่กิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครือ่งบินตามเงือ่นไข
ของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรยีกเกบ็ 
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**กรณีท่านมีความประสงค์จะซือ้นํ้าหนักเพิม่ กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรอืกอ่นเดินทาง10วันเท่าน้ัน
พร้อมชําระค่านํ้าหนัก** 

- ซื้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 600  บาท / เพิ่ม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท / เพิ่ม20กก. ชําระ
เพิ่ม 2,000 บาท 

6. ค่าประกันอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกัน
สุขภาพท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสุขภาพเพ่ิมได ้

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวตา่งๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบอุาทิเช่นค่าอาหารเครือ่งดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 

3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรยีกเกบ็) 

4. ค่าภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนตอ่ทริป สําหรับกรุ๊ปท่ีมีหวัหน้าทัวร์แล้วแต่นํ้าใจ
จากท่าน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญีปุ่น่ให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพํานักระยะส้ันใน
ประเทศญีปุ่่นไม่เกิน 15 วัน ไมว่่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ 
จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพ่ือยืนยันการมีคณุสมบตัิการเข้าประเทศ
ญีปุ่่น* ดังตอ่ไปน้ี 

1.ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจัดการให้) 

2.ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่นได้ 
(เช่น เงินสด บัตรเครดติ เป็นต้น) 

3.ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างทีพ่ํานักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจัดการให้) 

4.กําหนดการเดินทางระหวา่งที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจัดการให้) 
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คุณสมบัติการเขา้ประเทศญีปุ่่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซี่า) 

 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยูไ่ม่ต่ํากว่า 6 เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัิการ
พํานักระยะส้ัน 

 3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกส่งตัวกลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้
เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิี่จะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดทัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเข้าใจ
ตรงกันระหวา่งท่านลูกค้าและบริษทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทาง
บริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดนิทางหรือปรับราคาคา่บริการขึ้นในกรณท่ีีมีผู้ร่วม
คณะไม่ถึง 30ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน้ามันและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิม่ หากสายการบินมกีารปรบัขึ้นกอ่นวัน
เดินทาง 

3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมติอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ
ต่างๆ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ
ความรบัผดิชอบของบริษทัฯ 

5. บรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน
, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งได้รบัการยืนยันจากบรษิัทฯอกีครั้งหน่ึง หลงัจากได้สํารองโรงแรม
ที่พกัในต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกล้เคยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามที่ระบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องใหก้บักรุป๊ที่เข้าพัก  โดยมีหอ้งพกัสําหรับ
ผู้สูบบหุรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งได้ตามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได้  
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9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่ง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันบรษิทัฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหน้าได ้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผู้จัดกํากบัเท่าน้ัน  

11. ผู้จัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น 
ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจัดหอ้งให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คอื 1ห้องพกัคู่ และ 1ห้องพกัเดีย่ว โดยไม่
ค่าใช้จ่ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะ
ติด อาจทําให้เวลาในการทอ่งเที่ยวและ ช้อปปิ้งแตล่ะสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ 
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผู้เดินทางในบางครัง้ที่ตอ้งเรง่รบี เพือ่ให้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนตอ่ในวันทีท่ําทัวร์เต็มวัน เริม่ในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน
2ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10-12
ช่ัวโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และ
คนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลกั 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 

16. การประกันภยั ทีบ่ริษทัฯไดท้ําไว้สําหรบัความคุม้ครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอบุัติเหตุจาก
การเดินทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เทา่น้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้
ป่วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบริษทัฯได้ และทางบริษทัฯถือวา่ทา่นได้เข้าใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแล้วเมือ่ท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จาก
บริษทัประกันทั่วไป และควรศกึษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้
จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอีํานาจของผู้จัดกํากบัเท่าน้ัน 

18. ผู้จัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น 
ๆ 

 


