
                

 

CODE: XJ94 Hokkaido Pink Moss >ซัปโปโร โอตาร ุอาซาฮิคาว่า ทุง่พิงคม์อส สวนทิวลิป 5วัน 3คืน 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hokkaido Pink Moss 

ซัปโปโร โอตารุ อาซาฮิคาว่า ทุง่พิงค์มอส สวนทิวลิป 5วัน 3คืน  
โปรโมช่ันสุดคุ้ม!!  อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมง ทาคิโนอูเอะปาร์ค ชมทุ่งพิงค์มอส คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป โรงงาน

ช็อกโกแลต โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ ซับโปโร ช้อปปิ้งซูซูกิโนะและทา

นุกิโคจิ เที่ยวตลาดปลาโจไก ลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ อิสระฟรีเดย์1วัน 

พักอาซาฮิคาว่า 1คืน ซัปโปโร 2คืน 

 Wifi on bus + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด BBQ Yakiniku เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น 

บินตรงสู่ชโิตเสะ สายการบิน THAI AIR ASIA X เคร่ืองล าใหญ่ A330-300 

น้้าหนกักระเป๋า 20 KG บรกิารอาหารรอ้นเสิร์ฟพร้อมน้า้ดื่มบนเครื่อง 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พักเด่ียวเพิม่ ที่น่ัง 

10-14 พ.ค. 61 29,900  

 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 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.-4มิ.ย. 61 29,900 8,500 34 

2-6  มิ.ย. 61 28,888 8,500 34 

7-11 มิ.ย. 61 27,888 8,500 34 

 

 

 

 



                

 

ไฟล์ทบิน 

Departure DMK – CTS   XJ620 23.55-08.40 

Return CTS – DMK    XJ621 09.55-16.30 

 

วันที่หน่ึง    ท่าอากาศยานดอนเมือง  

 

20.30น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกช้ัน 3 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X 
(XJ) เคาน์เตอร์ 4  มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ้านวยความสะดวก  

23.55น.  น้าท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X  เที่ยวบินที่ 

XJ620  (มบีริการอาหารร้อนและน้ าดื่มบนเคร่ือง )  

 

 

 

 

วันที่สอง    สนามบินนิวชิโตเสะ – อาซาฮิคาวา่ – หมู่บ้านราเมน - ทาคิโนอูเอะปาร์ค ชมทุ่งพิงค์มอส –  
                 คะมิยเูบทสึ สวนทิวลิป – อาซาฮิคาว่า อาหารกลางวัน 
 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณา

ปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและท้าภารกิจส่วนตัว น้าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) 
เมืองใหญ่อันดบัสองในเกาะฮอกไกโด รองจาก
ซัปโปโร ตั้งอยู่ทางตะวันออกของซัปโปโร น้า
ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า 
(Asahikawa Ramen Village) ถือก้าเนิดข้ึนใน
ปี 1996 โดยการรวบรวมร้านราเ  มนชื่อดังของ
เมืองอาซาฮิคาว่ามาอยู่รวมกันเป็นอาคาร
หลังคาเดียว มีร้านราเมง 8 ร้าน  เปรียบเสมือน
หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังๆไว้ในที่เดียว 
และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งน้ีด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน (มื้อที่1)  
บ่าย น้ าท่ าน เดิ น ท างสู่  สวนท าคิ โนอู เอ ะ

(Takinoue Park) ตั้งอยู่ในเขตอาชิบาริบน
เกาะฮอกไกโด น้าท่านชม ทุ่งพิงค์มอสหรือ
ชิ บ ะซ ากุ ร ะ  (Shibazakura) ห รือ Moss 
Phlox (ระยะเวลาดอกไม้บาน/โรย อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ บ.ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ ) เป็นพืชคลุมดินมีสีช  
มพูสดใส ทุ่งแห่งน้ีนอกจากจะมีดอกพิงค์
มอสที่บานสะพร่ังเต็มท้องทุ่งเหมือนพรม
สีชมพูขนาดใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคม
ไปถึงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปีแล้ว ที่น่ีก็ยัง
รายล้อมไปด้วยภูเขาและน้้าตก จึงท้าให้ที่น่ี
เป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวท  างธรรมชาติที่
สวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพ้ที่ใดในญี่ปุ่น ให้
ท่านเก็บภามความงาม ความประทับใจตาม
อัธยาศัย น้าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้คะมิยูเบทสึ Kam  iyubetsu Park น้าท่านไปชม สวนทิวลิป   ชมความ
งามของดอกทิวลิปมากสีสัน กว่า 120 เฉดสี ไม่ต่้ากว่า 1,200,000 ดอกในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี ณ บริเวณจุด
กึ่งกลางของแนวชายฝั่งทะเลโอฮอคของ  ฮอกไกโด ที่เรียงรายพร้อมต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจาก
แดนไกล เป็นสวนที่สวยงามมากให้ท่านได้เก็บภามความงามตามอัธยาศัย (ระยะเวลาดอกไม้บาน/โรย อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ บ.ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ) น้าท่านเดินทางสู่ อาซาฮคิาว่า เพื่อน้าท่าน
เข้าที่พัก 

ค่ า น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อาหารค่ าอิสระตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถ
ไปช้อปปิ้งที่ ห้างเอออน พลาซ่า ได้  



                

 

 ที่พัก: Smile Hotel Asahikawa หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)   

 
 
 
 
 
 

 
วันทีส่าม       โอตาร ุ– คลองโอตารุ – พิพธิภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงงานเคร่ืองแก้วโอตาร ุ- โรงงานช็อกโกแลต – 
                    ร้าน Joy One ดิวตร้ีฟรี - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งซซููกิโนะ  
                    อาหารเช้า,กลางวัน ,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด และ BBQ Yakiniku ไม่อั้น) 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที ่2) 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขาย
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 
ซ่ึงมีร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทางด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการ
ตกแต่งของบ้านเรือนน้ันส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตกเน่ืองจากในอดีต 
เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการท้าการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและ
ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น้าท่านเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอ
ตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่หช์วนใหค้้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวี
ถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือ
เล็กล้าเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อ

วิท ยาก า รเจ ริญ ก้ า วห น้ า เรือ ให ญ่ จึ ง
เปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง 
ได้ง่ายข้ึน ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่าน้ี 
จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ 
และพิพิธภัณฑ์ น้าท่านเที่ยวชม ชมเคร่ือง
แก้วโอตาร ุแหล่งท้าเคร่ืองแก้วทีม่ีชื่อเสียง
ที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสัน
ดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ือง
แก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเคร่ืองแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซ้ือได้ เมืองน้ีมีชื่อเสียงในด้าน  การ
ท้าเคร่ืองแก้วต่างๆ  จากน้ันน้าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music 
Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสน
อ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมาย
หลากหลายและงดงามที่จะท้าให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่อง
ดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000แบบ รวมถึงท่าน
ยังสามารถเลือกท้ากล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเลือกกล่อง
ใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการน้าเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลง

ญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้
สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ท้ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่าน
ชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่3) 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ซัปโปโร ระหว่างทางน้าท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ไม่รวม

การเข้าชมการผลิตด้านใน) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของ
โรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของ

ฝากตามอัธยาศัย จากน้ันน้าท่านไป ร้านJoy One ดิวตร้ีฟรี ให้ท่านเลือกซ้ือของ
ฝากราคาถูก อาทิเช่น ขนม เคร่ือง  ส้าอาง เคร่ืองไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้้ามันม้า โฟ
มล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิตามินบ้ารุงร่างกาย และยา
ของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ปุ่น จากน้ันน้าท่าน  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ที ่ภัตตาคาร (มื้อที่4) 
พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด พร้อม BBQ เคร่ือมดื่ม เบียร์ ไวน์แบบไม่อั้น 
 

 
 
 
 
 



                

 

หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าที่พกัแรมพกัผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิ
โนะ จากบริเวณรอบ ๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ อยู่ถัดลงมาทางใต้จากสวนโอโดริ ถือเป็นย่านที่คึกคักมี
ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่้าคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขัน
ประชันสินค้ากัน รอบ ๆ บริเวณน้ีมีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนต์คลับ บาร์ คาราโอ
เกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องข้ึนลิฟต์ไป 
แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด  
 

ที่พัก: Premia Cabin Sapporo Hotel  หรือระดับใกลเ้คียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)   

  
วันที่สี ่       ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย                                                                                  

                  อาหารเช้า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่ 5) 

อิสระฟรีเดย์ทอ่งเที่ยวตามอธัยาศัยเต็มวันหรือทา่นสามารถไปชมและชิมอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาโจไกได ้
หมายเหตุ: มีบริการรถและไกด์ไปตลาดปลาโจ
ไก กรณีท่านประสงค์ไปตลาดปลา กรุณาแจ้ง
กับไกด์ในวันแรกของการเดินทาง เน่ืองจากรถมี
ที่นั่งกัดไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ตลาดปลาโจไก อิจิบะ เป็นตลาดอาหารทะเล
ที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที่คึกคักและ
มากมายไปด้วยของฝากของดีของซัป   โปโร
และผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่ร้าน ราคาไม่แพง ที่สั่งตรงมา
จากที่ต่างๆของออกไกโด และท่านสามารถซ้ืออาหารทะเลและของฝากต่างๆได้ที่น่ี โดยทางร้านจะท้าแพ็คเก็จ
อย่างดีไปส่งที่โรงแรมของเช้าวันเดินทางกลับ (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ให้ท่านเลือกชิมอาหารทะเล
สดๆ)  จนได้เวลาน้าท่านมาส่งที่โรงแรมและหรือ JR ทาวน์เวอร์ อิสระให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ตามอัธยาศัยอาทิเช่น  
- สวนโอโดริ เป็นสวนที่ได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ สามารถดูดนักท่องเที่ยวท้า
รายได้ให้แก่ฮอกไกโดมากมาย มีหิมะที่งดงามและการแกะสลักน้้าแข็งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นและ
ทั่วโลกได้มากกว่า 2 ล้านคน  
 - อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั้ง
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ 
และศูนย์อาหาร มี ร้าน BIG CAMERA 
จ้าหน่ายกล้องดิจิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน 
UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เคร่ืองส้าอาง อาคาร JR TOWER มีจุด
ชมวิ วตั้ งอยู่ ที่ ชั้ น  38 เรียกว่ า  T38 
(Tower Three Eight) ที่ ระดับ  ความ
สูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโป  โรได้กว้างไกลสวยงาม
ทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค้่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่
กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุด
กลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซ่ึงที่ชั้น 10 เป็ น ศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่
ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่าน ซูซูกิโน่ (ไม่รวม
ตั๋วข้ึ น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน) 
- ย่านทานุกิโคจิ (Tanuki Koji) เป็นย่านช้อปปิ้ง โดยสร้างหลังคาคลุมยาว
ตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร(ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่น้้า Sosei สอง
ข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้านขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น 
เคร่ืองส้าอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้
เลือกรับประทานมากมาย 
- มิตซุยเอาท์เล็ท (Mitsui Outlet) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์
ญี่ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือก
ซ้ือกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลื  อกดูเคร่ืองประดับ และ
นาฬิกาห รูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้ าแฟชั่น HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้าส้าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS, และสินค้าอื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซ่ึงภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
ส้าหรับให้ท่านได้น่ังผ่อนคลายอีกด้วย 



                

 

วิธีเดินทาง 
• จ า ก ส ถ า นี  Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi 
Station ประมาณ 19 นาทีโดยรถประจ้าทาง ลงที่ป้าย “Inter-Village 
Omagari”.  
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station 
ประมาณ 25 นาทีโดยรถประจ้าทาง ลงที่ ป้าย “Mitsui Outlet Park 
Entrance”  
• (เสาร์อาทิตย์และวันหยุด) จากบริเวณ Tokyu-Ura Boarding Area 
หน้าสถานี Sapporo Station ประมาณ 40 โดยรถประจ้าทางโดยตรง ลงที่
ป้าย “Mitsui Outlet Park Entrance”     

    
(อาหารเที่ยงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย) 

ที่พัก: Premia Cabin Sapporo Hotel  หรือระดับใกลเ้คียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)   

 
วันทีห้่า        ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ  - ท่าอากาศยานดอนเมือง                                           

                    อาหารเช้า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 6) 

ได้เวลาอันสมควร น าทา่นเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลบั 
 

09.55 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X เทีย่วบินที ่XJ621 
(มีบริการอาหารร้อนและน้ าดื่มบนเคร่ือง ) 
 
 
 
 
 

 
16.30 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

 

หมายเหตุ  :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะ
ปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการ
ของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่าบริการข้างต้นค านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท 
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงข้ึน บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น 
ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่าย
ช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหาก
ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋ว
เคร่ืองบินให้แก่ท่าน  
 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การช าระค่าบริการช้าระเงินค่าจองทัวร์ ภายใน 2 วันท้าการ และ ส่วนที่เหลือช้าระก่อนการเดินทาง 25วัน  
**ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ้า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  



                

 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า
ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน
มัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 5.อัตราค่าบริการน้ี  รวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลับชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไม่สามารถเลอืกระบุที่น่ังได ้
การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  ส้าหรับที่นั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได ้ 
 
ที่น่ัง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว 
เป็นที่น่ังที่มีพื้นที่วา่งที่มากกวา่ที่นั่งมาตรฐาน ดว้ยพ้ืนที่วางขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาได้อย่างเต็มที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทีน่ั่งพรีเมีย่ม ที่นั่ง Hot Seat ทีน่ั่งมาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตูทางออก ที่นั่งทารก ห้องน้ า 

2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเทา่ 
3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เคร่ืองที่สายการบิน Thai Air Asia X ก้าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
สัมภาระถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน้้าหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่าน้ันพร้อมช้าระค่าน้้าหนัก** 

- ซ้ือน้าหนักเพิ่ม 5 กก. ช้าระเพิ่ม 600  บาท /เพิ่ม10กก. ช้าระเพิ่ม 1,000 บาท 
- เพิ่ม20กก. ช้าระเพิ่ม 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพ
เพิ่มได้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน 
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง 
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปน้ี 
1.ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
เป็นต้น) 
3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4.ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 



                

 

 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่้ากว่า 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ้านักระยะสั้น 
 3.ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ้านักไม่เกิน 15 วัน 
 4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่  
    เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือ
ว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการใหค้้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่าน้ัน  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท้าให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะ
ขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจ้านวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบัสน้าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เร่ิมงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท้าไว้ส้าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่าน้ัน  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซ้ือประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้  จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่าน้ัน  
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 

 

 


