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XJ114 Ice Breaker Hokkaido 5D3N  

 

Ice Breaker Hokkaido 5D3N 

ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุโซอนุเคยีว อา
ซาฮคิาวะ เรอืตดันํา้แข็ง 

พกัโซอนึเคยีวออนเซ็น 1คนื อาซาฮคิาวะ 1คนื ซปัโปโร 1
คนื 
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พเิศษ!!!พาเทีย่วครบทกุวนั ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ชาบหูมู
ไมอ่ ัน้!!! 

ซปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด มกีารสรา้งระบบถนนแบบ
สีเ่หลีย่มผนืผา้ ครบครนัไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว แหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นกนิดืม่ อา
ซาฮคิาวะ เมอืงใหญอ่นัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโดมแีมน่ํา้ลาํธารหลายสายและ
ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาและยงัเป็นเมอืงทีห่นาวสดุๆเพราะหมิะตกหนกัเป็นเวลานาน 
เลอืกชมิสดุยอดราเมงทีห่มูบ่า้นราเมน เทีย่วสวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่ทีม่สีตัวข์ ัว้โลก 
เช่น หมขีาวและชมพาเหรดแพนกวิน้!!!โซอนุเคยีว เป็นหมูบ่า้นออนเซนขนาด
เล็กทีอ่ยูท่า่มกลางขนุเขาแหง่อทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ทสซึงัทีเ่มอืงคามกิาวะ เป็น
ทีต่ ัง้ของนํา้ตกทีส่วยทีส่ดุตดิรอ้ยอนัดบัของญีปุ่่ นและเป็นทีจ่ดังานเทศกาล 
Sounkyo Hyobaku Festival มอนเบ็ทส ึมนตส์เนห่แ์หง่ฮอกไกโด อยูบ่รเิวณ
ชายฝั่งทะเลทางตะวนัออกเฉยีงเหนอืของเกาะฮอกไกโดและเป็นจดุเร ิม่ตน้อกี
แหง่หนึง่ในการออกเรอืไปชมกอ้นนํา้แข็งยกัษ ์หรอื ice drift ทีล่อยมาจากข ัว้
โลกอกีดว้ย โอตาร ุเมอืงทา่เรอืเล็กๆ สดุนา่รกั มเีสนห่ข์องความโรแมนตกิชวน
ใหห้ลงใหล 

  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบนินวิชโิตะเสะ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ โซอุนเคยีว 
เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival ออนเซ็น 

3  นํา้ตกกงิกะ นํา้ตกรวิเซ มอนเบ็ทส ึเรอืตดันํา้แข็ง Ice Breaking Garingo Cruise 
หอคอยโอคอทสก ์อาซาฮคิาวะ หา้ง Aeon Mall 

4  โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเครือ่งแกว้โอตาร ุโรงงานช็อคโกแลตอิ
ชยิะ รา้น Duty Free ทานกุโิคจ ิ

5  ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
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อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

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 

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 

รายละเอยีดทวัร ์
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วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
AIR ASIA X (XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติ
กแท็กกระเป๋า 

23.55  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินวิชโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ THAI AIR 
ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ620 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิาร
จําหนา่ย)  

วนัที ่2 สนามบนินวิชโิตะเสะ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ โซอุน
เคยีว เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival ออนเซ็น 

08.40  เดนิทางถงึ สนามบนินวิชโิตเสะ ทา่อากาศยานนานาชาตขิองฮอกไกโด (เวลาเร็วกวา่
เมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพอืค่วามสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร สาํคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้าํ 
อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั
และปรบั รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนัน้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ Asahikawa Ramen Village ราเมนของทีน่ี่
มรีสชาตอิันเป็นเอกลกัษณ์และไดร้บัการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษ
หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะไดถ้อืกําเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดงัของ
เมอืงอาซาฮคิาวา่ทัง้ 8 รา้นมาอยูร่วมกันเป็นอาคารหลงัคาเดยีว เสมอืนหมูบ่า้นราเมนที่
รวบรวมรา้นดงัขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยงัมหีอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดงประวตัคิวามเป็นมาของ
หมูบ่า้นแหง่นีใ้หสํ้าหรบัผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง แบบราเมนทีห่มูบ่า้นราเมน (มือ้ที1่) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ Asahiyama Zoo ซึง่ไดร้บัความนยิมมาก
ทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารักของสตัวต์า่งๆ ทีไ่มไ่ดถ้กูกกัขังในกรง
แบบทีท่า่นเคยเห็นในสวนสตัวท์ั่วๆ ไปถงึกวา่ปีละ 3 ลา้นคนจากทั่วโลก โดยสวนสตัว์
แหง่นีไ้ดม้แีนวความคดิทีว่า่ สตัวต์า่งๆ ควรทีจ่ะอาศัยอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่ ีและ
เป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัวนั์น้ๆ จงึทําใหท้กุทา่นไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยูท่ี่
แทจ้รงิของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทเิชน่ หมขีาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุต์า่งๆ 
แพนดา้แดง ไฮไลทส์าํคญั! ของทีน่ ีค่อืการชมการเดนิขบวนพาเหรดของนก
เพนกวนิทีใ่หท้า่นไดช้มอยา่งใกลช้ดิ (พาเหรดแพนกวิน้11.00/14.30) จากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางสูโ่ซอุนเคยีวเป็นหมูบ่า้นออนเซนขนาดเล็ก ตัง้อยูเ่มอืงคามกิาวะ ทีอ่ยู่
ทา่มกลางขนุเขาแหง่อทุยานแหง่ชาตไิดเซท็สซึงั มธีรรมชาตทิวิทศันท์ีง่ดงาม นําทา่น
ชม เทศกาล Sounkyo Hyobaku หรอื เทศกาลนํา้ตกนํา้แข็งแหง่ Sounkyo 
(Sounkyo Ice Waterfall) เทศกาลประจําฤดหูนาวของโซอนุเคยีว ซึง่จัดเป็น
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ประจําทกุปี และในปีนีจ้ะจดัขึน้ต ัง้แตว่นัที ่25 มกราคม – 18 มนีาคม 2561 โดย
จะจัดแสดงประตมิากรรมทีทํ่าจากหมิะ และน้ําแข็ง อาท ิเสาน้ําแข็งอโุมงคน้ํ์าแข็ง และ
โดมน้ําแข็งบนพืน้ทีก่วา่ 10,000 ตลอดแนวแมน้ํ่าอชิคิาร ิ(Ishikari River) ซึง่จะมกีาร
ประดบัประดาไฟ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโซอุนเคยีวออนเซ็น 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่)  

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการ แชอ่อนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้และ
จะทําให ้ผวิพรรณสวยงาม และยังชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

ทีพ่กั: Sounkaku Grand Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 นํา้ตกกงิกะ นํา้ตกรวิเซ มอนเบ็ทส ึเรอืตดันํา้แข็ง Ice Breaking Garingo 
Cruise หอคอยโอคอทสก ์อาซาฮคิาวะ หา้ง Aeon Mall 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่3) 

นําทา่นดนิทางสู ่นํา้ตกรวิเซ และนํา้ตกกงิกะ น้ําตกสองสายทีไ่หลจากบนภเูขาลงมา
ทีผ่าเป็นริว้สวยงาม น้ําตกทัง้สองสายตัง้อยูห่า่งกันเพยีง 300 เมตร สามารถสงัเกตเห็น
ไดง้า่ย ดา้นขวาคอืน้ําตกรวิเซ ซึง่ถกูเรยีกวา่เป็น“น้ําตกแหง่ดาวตก”เพราะสายน้ําเสน้
ใหญไ่หลลงมาจากซอกผา เวลาถกูแสงอาทติย ์จะแลดคูลา้ยดาวตก เคยีงคูก่ับน้ําตกกงิ
กะหรอื“น้ําตกแหง่แมน้ํ่าสเีงนิ” อยูด่า้นซา้ย ในฤดรูอ้นจะเห็นสายน้ําเป็นริว้เล็กๆไขวก้ัน
ไปมาดชูดชอ้ย จัดอยูใ่นน้ําตกชือ่ดงัหนึง่ในรอ้ยแหง่ของญีปุ่่ น ใหท้า่นเก็บภาพความ
งามตามอัธยาศยั จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมอนเบ็ทส ึMonbetsu เป็นเมอืงที่
ตัง้อยูบ่รเิวณชายฝ่ังทะเลทางตะวนัออกเฉียงเหนอืของเกาะฮอกไกโด เป็นจดุเริม่ตน้อกี
แหง่หนึง่ในการออกเรอืไปชม ice drift ทีล่อยมาจากขัว้โลก (ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง
ประมาณ2.30ชม.) 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 

บา่ย  นําทา่น ลอ่งเรอืตดันํา้แข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลทห์นึง่ของเมอืงมอนเบ็ทส ึ
เรอื Garinko II สแีดง จะวิง่ตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก ์นํา
นักทอ่งเทีย่วไปชมกอ้นน้ําแข็งทีล่อยมาจากขัว้โลกเหนอื ในชว่งปลายฤดหูนาวเดอืน 
กมุภาพันธ-์มนีาคม เดมิเรอืนีใ้ชเ้พือ่สํารวจน้ํามันในรัฐอลาสกา้ เริม่นํามาใชเ้ป็นกจิกรรม
ทอ่งเทีย่วตัง้แตปี่ 2004 การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชัว่โมง (หมายเหต ุ: 
การลอ่งเรอืตลอดจนการตัดน้ําแข็ง ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศในวนันัน้ๆ ซึง่หากในวนัที่
ทัศนวสิยัไมด่ ีหรอืมลีมแรง เรอือาจไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) จากนัน้นําทา่น หอคอยโอ
คอทสก ์Okhotsk Tower สรา้งเป็นหอกลมตัง้อยูใ่นทะเลปลายสะพานทีย่ืน่ไปใน
ทะเล ตรงทา่เรอืเมอืงมอนเบ็ทส ึบรเิวณเดยีวกบัทีจ่ะลงเรอืตัดน้ําแข็ง จากหอนี้
นักทอ่งเทีย่วจะสามารถดทูะเลน้ําแข็งไดท้ัง้จากดา้นบนและลงไปดสูภาพของทะเล
น้ําแข็งจากใตนํ้าไดด้ว้ย โดนมหีลายชัน้คอืชัน้ที ่1 okhotsk Hall ทางเขา้ทีเ่ชือ่มกับ
ทา่เรอื แสดงความเป็นมาของหอคอยนีแ้ละรา้นขายของทีร่ะลกึ ชัน้ที ่2 observation 
Hall แสดงเกีย่วกบัทะเลโอคอทสกแ์ละสิง่มชีวีติในทะเล เชน่ ตัวตัวคลโิอเนะ clione 
สตัวท์ะเลจิว๋ทีม่เีฉพาะในแถบนี ้และเครือ่งมอืวทิยาศาสตรต์า่งๆ ทีใ่ชสํ้ารวจเกีย่วกบั
ทะเลน้ําแข็ง ชัน้ที ่3 Panorama Hall หอ้งชมววิรอบทศิทาง ในวนัทีอ่ากาศดอีาจเห็น
ไกลถงึคาบสมทุรชเิรโดโกะ ชัน้B1 Aqua Gate ลงลฟิตไ์ปทีก่น้ทะเลซึง่ลกึ 7.5 เมตร 
เพือ่ชมสตัวท์ะเลทีจั่ดแสดงเป็นAquariumเล็กๆ และยังมชีอ่งหนา้ตา่งใหม้องเห็นสภาพ
ใตท้ะเลไดอ้กีดว้ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวะ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ
2.30ชม.) 

เย็น  นําทา่นเดนิทางสู ่หา้งAeon Mall อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้และอสิระ
รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานาํทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Asahikawa Smile Hotel/Hotel Cresrnt Asahikawa หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ XJ114 ICE BREAKER HOKKAIDO  MAR19-XJ-W21 

วนัที ่4 โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเครือ่งแกว้โอตาร ุโรงงานช็อคโก
แลตอชิยิะ รา้น Duty Free ทานกุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุOtaru เมอืงทา่เจรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขาย
ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 ถงึ 20 เมอืงทา่เล็กๆทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ซึง่มี
รา้นขายของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถงึการตกแตง่ของ
บา้นเรอืนนัน้สว่นใหญ ่ไดถ้กูออกแบบเป็นตะวนัตกเนือ่งจากในอดตี เมอืงโอตารไุดร้บั
อทิธพิลมาจาก การทําการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นเองและประเทศในแถบยโุรปหลาย
ประเทศ นําทา่นเทีย่วชม คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวฒันธรรมอันมเีสน่ห์
ชวนใหค้น้หา ดว้ยควา มเป็นเอกลกัษณ์แหง่วถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่งัคงความเป็นญีปุ่่ น
แบบดัง้เดมิ คลองโอตารสุรา้งเพือ่ใหเ้รอืเล็กลําเลยีงสนิคา้จากทา่เรอืเอามาเก็บไวใ้น
โกดงัทีอ่ยูต่ามรมิคลอง เมือ่วทิยาการเจรญิกา้วหนา้เรอืใหญจ่งึเปลีย่นไปเขา้ทา่ทีใ่หญ่
และขนสง่เขา้โกดงั ไดง้า่ยขึน้ ตกึเกา่เก็บสนิคา้รมิคลองเหลา่นี ้จงึถกูดัดแปลงเป็น
รา้นอาหารสไตลต์า่งๆ และพพิธิภัณฑ ์นําทา่นเทีย่วชม ชมเครือ่งแกว้โอตาร ุแหลง่ทํา
เครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดังอยูใ่นโลกของ
จนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของโอตาร ุและยงัมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่
ชม และเลอืกซือ้ได ้เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในดา้นการทําเครือ่งแกว้ตา่งๆ จากนัน้นําทา่นชม 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีOtaru Music Box Museum ใหท้า่นไดท้อ่งไปในดนิแดน
แหง่เสยีงดนตรแีละบทกวทีีแ่สนออ่นหวานชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC 
BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจ่ะทําใหท้า่นผอ่นคลายอยา่งดเียีย่ม ทา่นจะ
ไดช้มกลอ่งดนตรมีากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ 
รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกทํากลอ่งดนตรแีบบทีท่า่นตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืก
กลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกัน มบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลง
ญีปุ่่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซดีโีปสการด์สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภัณฑ ์ใหท้า่น
ไดส้มัผสัและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารกัมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่งดนตรน่ีารักๆในแบบที่
ทา่นชืน่ชอบดว้ยตัวทา่นเอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูซ่ปัโปโร ศนูยก์ลางความเจรญิของเกาะฮอกไกโด ระหวา่งทางนําทา่น
ไปชม โรงงานช็อกโกแลตอชิยิะ (คา่ทวัรไ์มร่วมการเขา้ชมการผลติดา้นใน) 
แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของโรงงานถกูสรา้งขึน้ในสไตล์
ยโุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากตามอัธยาศยั จากนัน้
นําทา่นไป รา้นดวิตีฟ้ร ีใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ เครือ่งสําอางค ์
เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากนํา้มนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 
5GF และ6GF หรอืวติามนิบํารงุรา่งกายอยา่ง Natto สารสกดัจากถั่ว หรอืน้ํามันตับปลา
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ฉลาม ยาของดร.โนงจุ ิเป็นตน้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที7่) เมนบูุฟเฟ่ตข์าปู+ชาบูหมไูมอ่ ัน้ 

หลงัอาหารเย็นอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิกจ ิเป็นยา่นทีค่กึคักมชีวีติชวีติ
โดยเฉพาะในเวลาคํ่าคนืทีบ่รรดาป้ายไฟโฆษ  ณาบนตกึตา่ง ๆ เปิดไฟสลบัสแีขง่ขัน
ประชนัสนิคา้กันรอบๆ บรเิวณนีม้รีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้
ไนทค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ รวมกันมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้น
ก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก็่มพีนักงานออกมาเรยีกแขกเสนอเมนูและบรกิารของ
รา้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด บรเิวณใกลก้ันทา่นสามารถเดนิไปชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะ
ได ้จากนัน้เดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม 

ทพีกั: Sapporo Tobu Hotel/Vessel Hotel Nakajima Koen 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ซปัโปโร - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่8) 

หมายเหต:ุ กรณีหอ้งอาหารเชา้ทีโ่รงแรมไมส่ามารถเปิดบรกิารชว่ง 06.00น.ได ้เพือ่
ระยะเวลาการเดนิทางมาสนามบนิทางบรษัิทขอปรับเป็น Set Box แทน) 

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินวิชโิตเสะเพือ่เช็คอนิเตรยีม
เดนิทางกลบั 

09.55  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการAIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ621 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมบีรกิาร
จําหนา่ย) 
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16.30  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่ว
ไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อัตรา
คา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบั
สงูขึน้ บรษััทฯขอสงวสทิธใินการปรบัอัตราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศสาํคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การชําระแบบจา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระ
ขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการ
เดนิทาง 20วนั 
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**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจาก
วนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวร์
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
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2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กาํหนดทา่นละไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
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**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นัน้
พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 600  บาท / เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท / เพิม่20กก. ชาํระ
เพิม่ 2,000 บาท 

6. คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สขุภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สาํหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ํา้ใจ
จากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพาํนกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
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2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พํานักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทาง
บรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 
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5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัทีทํ่าทัวรเ์ต็มวนั เริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน
2ขวด 
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15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิทประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

 


