
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JXJ05 AUTUMN SEASON HOKKAIDO!! 
เท่ียวญ่ีปุน่...ฮอกไกโด ซปัโปโร โอตาร ุโทยะ โนโบรเิบทสึ 5วนั 3คนื 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X น ้าหนักกระเป๋า 20 Kg. Carry on 7 Kg. 
เดินทาง ตุลาคม-พฤศจกิายน 65 เร่ิมต้นเพียง 32,888 บาท  

พัก ออนเซ็น 1 คืน ซปัโปโร 2 คืน 
 

โนโบรเิบทส ึ ชมน า้พุรอ้นท่ีหุบเขานรกจิโกคุดานิ  
โทยะ ชมวิวทะเลสาบโทยะ จุดชมวิว Silo Observatory เท่ียวฟาร์มหมีสีน า้ตาล 

น่ังกระเชา้ Mt.Usu Ropeway สมัผัสวิวธรรมชาตแิบบพาโนรามา  
โอตาร ุ  เท่ียวชม คลองสายวฒันธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนห่ช์วนให้ค้นหา 

ชม รา้นเครือ่งแก้วโอตาร ุพิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี  
ซปัโปโร  สวนสาธารณะโอโดร ิชมหอนาฬิกา Sapporo Clock  โรงงานชอ็กโกแลต Ishiya  

ท่ีท าการรฐับาลเก่าฮอกไกโด ตลาดปลาโจไก และชมความยิ่งใหญ่ของเนินพระพุทธเจ้า 



 

ชอ้ปปิ้ ง มิตซยุเอาท์เล็ท เพลดิเพลนิกับสินค้ามากมายแบรนดด์งัระดบัโลก 
 

 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:  XJ620     BKK-CTS    23.50-08.40 (ตั้งแต่กรุ๊ป4พ.ย.เป็นต้นไปไฟล์ทขาไปเวลา 02.50-10.40) 
RETURN:          XJ621      CTS-BKK    09.55-15.10    (ตั้งแต่กรุ๊ป28ต.ค.เป็นต้นไปไฟล์ทขากลับเวลา 11.55-17.50) 
 
 
 
20.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 

ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า  
23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุน่ โดย สายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่  XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง 

บนเคร่ืองมีจ าหน่าย)  
 หมายเหตุ** ตั้งแต่กรุ๊ป4พ.ย.เป็นต้นไป ไฟล์ทบินเปลี่ยนเวลา เนื่องจากฤดูกาลและสภาพอากาศ XJ620 BKK-CTS 

02.50-10.40 ขอเปลี่ยนเวลานัดหมายเป็น 23.30 น.  
 
 
 
 
 
 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

07-11 ตุลาคม 2565 32,888  
 

 
ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 
6,000 บาท) 

5,500 34  

14-18 ตุลาคม 65 33,888 5,500 34  

21-25 ตลุาคม 65 35,888 5,500 34  

28 ตุลาคม – 01 
พฤศจกิายน 6565 

33,888 5,500 34 เปลี่ยนแปลงไฟล์ทขากลับ 

04-08 พฤศจิกายน  65 33,888 5,500 34 เปลี่ยนแปลงไฟล์ทขาไป-กลับ 

11-15 พฤศจิกายน 65 33,888 5,500 34 เปลี่ยนแปลงไฟล์ทขาไป-กลับ 

18-22 พฤศจกิายน 65 33,888 5,500 34 เปลี่ยนแปลงไฟล์ทขาไป-กลับ 

25-29 พฤศจกิายน 65 33,888 5,500 34 เปลี่ยนแปลงไฟล์ทขาไป-กลับ 

ไม่รวมค่าบริการและยืน่วีซ่า (ประเทศญี่ปุน่) 2,000 บาท 

วันทีห่นึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 



 
 

 
 
08.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง  

กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย) น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมอืงและ
ศุลกากร ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุน่ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 
จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผกั ผลไม ้เข้าประเทศ หากฝ่าฝนืจะมี
โทษจับและปรับ  หมายเหต*ุ* ในกรณีไฟลท์ขาไปเปลีย่นเวลา 
ท่านจะเดนิทางถึงเวลา 10.40 น. 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมือง
ตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่งดงามไม่ ว่าจะเป็นต้นไม้ ,
ทะเลสาบ ,หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย 
จากนั้นน าท่านชม หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) เกิด
จากภูเขาไฟซ่ึงยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน ้าพุร้อนและบ่อโคลน
เดือดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ น ้าร้อน
ในล าธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุก ามะถันซ่ึงเป็นแหล่งต้น
น ้าของย่านบ่อน ้าร้อนโนโบริเบทสึ มองเห็นควันจากน ้าพุร้อน
พุ่งขึ้นมาตลอดเวลา ให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
 พาทุกท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว Silo Observatory เป็นจุด

ชมวิวที่ให้คุณได้สัมผัสความกว้างใหญ่ของทัศนียภาพ 
ทะเลสาบโทยะ นอกจากตัวทะเลสาบแล้ว ยังมองเห็นเกาะ
นาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและ
ปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซ่ึงได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจิแห่งเอโซะ
ทางทิศตะวันตก  อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม 
การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่าน
ได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาติ
นี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึง
เครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ที่พัก: Toya Hanabi Onsen ระดับใกล้เคียงกัน 3*  
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัด
หมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 

วันทีส่อง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิทา่อากาศยานนิวชิโตะเซะ-เมอืงโนโบริเบทสึ-หุบเขานรกจิโกคุดาน-ิจุดชมวิว Silo 
Observatory-ที่พักออนเซน็                                                                                           อาหาร เทีย่ง,เย็น 



 
 
 
 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3) 
 จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปชมวิวของทะเลสาบโทยะ โดย

ขึ้นกระเช้า Mt.Usu Ropeway ใช้เวลาเพียง 6 นาที จาก
สถานีต้นทางไปสู่ยอดเขา ชมวิวอุทยานแบบพาโนรามา 
และเป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะ และ ภูเขา Yotei ที่ได้รับ
การขนานนามว่าเป็นฟูจิแห่งฮอกไกโด ที่มีชื่อเสียงที่สุด 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นพาทุกท่านไป
ที่ ฟาร์มหมีสีน ้าตาล หมีสีน ้าตาล หรือเรียกว่า ฮิกุมะ เป็น
สัตว์สายพันธ์ใหญ่ ระดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหารของระบบ
นิเวศน์ ปัจจุบันก็ยังมีอยู่จริงๆ ในป่าของญี่ปุ่น และมีมาก
ในฮอกไกโด ว่ากันว่ามีประมาณ 2,000 กว่าตัว หมีสายพัน์
นี้ยังเป็นสัตว์ที่ชาวไอนุ ชนพ้ืนเมืองของฮอกไกโด นับถือ
เป็นหนึ่งใน พระเจ้าอีก โดยชาวไอนุให้ความส าคัญกับหมีสี
น ้าตาลมาก ถึงขนาดมีการจัดพิธีส่งวิญญาณให้มันเมื่อ
ถูกฆ่าอีกด้วย ฟาร์มนี้มีหมีกว่า 100 ตัว ถือเป็นที่แรกๆ ใน
การสร้างฟาร์มเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของมัน  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ 
คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความ
เป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่ งคลองที่ยังคงความเป็น
ญี่ปุ่นแบบด้ังเดิม คลองโอตารุสร้างเพ่ือให้เรือเล็กล าเลียง
สินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง 
เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่
ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริม
คลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ 
และพิพิธภัณฑ์ น าท่านเที่ยวชม ชมเคร่ืองแก้วโอตารุ แหล่ง
ท าเคร่ืองแก้วที่มี  ชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้ว
หลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแก้ว
ชื่อดังของโอตารุ และยังมีเคร่ืองแก้วหลากหลายให้ท่านชืน่
ชม และเลือกซ้ือได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการท าเคร่ือง
แก้วต่างๆ  จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่ง
เสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและ
งดงามที่จะท าให้ท่านผ่อนคลายอย่างดี มากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบที่ท่าน
ต้องการได้ด้วย อิสระให้ท่านได้ท ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่าน จากนั้นพาทุกท่านไปที่ โรงงาน
ช็อกโกแลตซัปโปโร Shiroi koibito park ไปเยือนบ้านเกิดคุกกี้ของฝากชื่อดัง ขนมของฝากยอดฮิตจากฮอกไกโดนี้
ผลิตโดยบริษัท Ishiya คุกกี้แผ่นบางกรุบกรอบประกบไวท์ช็อคโกแลตหวานละมุน นอกจากสูตรคลาสสิคนี้แล้วยังมี

วันทีส่าม             ชมวิวของทะเลสาบโทยะโดยขึน้กระเชา้ Mt.Usu Ropeway-ฟาร์มหมสีีน ้าตาล-คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ-  
            เคร่ืองแก้วโอตารุ-พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี-ซัปโปโร-โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ-ที่พักซัปโปโร   อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
  



 
รสชาติใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เลือกซ้ืออีกมากมาย โดยสถานที่นี้มาเป็นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบสวนสนุก
ช็อกโกแลต อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงของที่ระลึกด้านหน้าและถ่ายภาพตามมุมสวยๆมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชม
การผลิตด้านใน) 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด และยังเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่นตามความ
หนาแน่นของจ านวนประชากร ซัปโปโรแบ่งออกเป็น 10 เขตที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย  

 
เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)  บุฟเฟต่ป้ิ์งย่างYakiniku และ ขาปู 

ที่พัก: Hotel Raffiato Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 
 
 

 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 
พาทุกท่านเดนิทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองซัปโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ ง คือทางทิศ
เหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี้ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของ
เมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้หลากหลายสาย
พันธุ์ นอกจากจะได้ด่ืมด ่ากับความร่ืนร่ืนในสวนแห่งนี้แล้วนั้น 
โดยสวนถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 เพ่ือเป็นจุดแบ่งเขต ระหว่าง
ด้านเหนือซ่ึงเป็นส่วนของการบริหารเมือง กับด้านใต้ซ่ึงเป็น
ย่านที่อยู่อาศัย และธุรกิจต่างๆ สวนแห่งนี้ได้กลายเป็นพ้ืนที่
พักผ่อนส าหรับประชาชน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอด
นิยมส าหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

 

วันทีส่ี่       สวนสาธารณะโอโดริ-หอนาฬิกาซัปโปโร-ที่ท าการรัฐบาลเกา่ฮอกไกโด-JTC Hokkaido แหล่งช้อปปลอดภาษี- 
       ตลาดปลาโจไกอิจิบะ-เนนิพระพุทธเจ้า-มติซุยเอาท์เลท็-ที่พักซัปโปโร                                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 
จากนั้นพาทุกท่านไปถ่ายภาพด้านหน้า หอนาฬิกา Sapporo 
Clock (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) หอนาฬิกาโบราณประจ า
เมืองซัปโปโรที่ เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของมือง แค่
ภายนอกก็แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่ขึงขลังที่ผ่านยุคสมัยมา
หลายกาลและเวลา เพราะที่นี่เป็นส่ิงก่อสร้างสไตล์ตะวันตกที่
เก่าแก่ที่สุดของเมืองซัปโปโรด้วย ข้างบนยอดตึกยังมีนาฬิกา
โบราณที่ยังท าหน้าที่คอยบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง พร้อมทั้ง
เสียงระฆังที่ดังกังวานในทุกๆ ชั่วโมงยามเพ่ือบอกเวลา อาคาร
หลังนี้มีสถาปัตยกรรมเป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและผนังสี
ขาวออกเหลืองในสไตล์บ้านที่นิยมในอเมริกากลางและอเมริกา
ตะวันตกในช่วงยุคบุกเบิก๖ ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ 
อะคะเ ร็งงะ  (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง 
ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888  เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา
โดยถอดแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซู
เซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจ านวนกว่า 2.5 ล้าน
ก้อน ศาลาว่าการมีทางเข้าด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยัง
ถนนอีกสายที่อยู่ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทางผ่านที่ผู้คน
ในเมืองจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในเมอืง จะเห็นว่ามีผู้คนเดนิ
ขวักไขว่ตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  
พาทุกท่านไปอิสระช้อปป้ิงที่ JTC Hokkaido แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้ว
ต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น เช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม และครีมต่างๆ เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือก
ซ้ือเป็นของฝาก  

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ตลาดปลาโจไกอิจิบะ Jyogai Ichiba 
เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร เป็นตลาดที่คึกคัก
และมากมายไปด้วยของฝากขึ้นชื่อของซัปโปโรและผลิตภัณฑ์
จากทั่วฮอกไกโด ท่านสามารถลองรับประทานอาหารทะเลแบบ
สดๆที่ร้านในราคาที่ไม่แพงส่ังตรงมาจากที่ต่างๆของออกไกโด
และท่านสามารถซ้ืออาหารทะเลและของฝากต่างๆได้ที่นี่  
จ ากนั้ นพาทุกท่ าน ไปทีแวะถ่ ายภาพด้ านนอกกับ  เนิน
พระพุทธเจ้า Hill of The Buddha ถือว่าเป็นผลงานการสร้าง
ช้ิน เอกอีก ช้ินหนึ่งของทาดาโอะ  อัน โดะ (Tadao Ando) 
สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุด
รางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้ น
พระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน ้าหนัก 1500 
ตัน อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม ซ่ึงเป็นการ
ผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับ



 
ความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแล้วประหนึ่งเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น  วัตถุประสงค์ในการ
ออกแบบผลงานช้ินนี้ คือ สร้างขึ้นเพ่ือให้เห็นถึงอีกแง่มุมหนึ่งของพระพุทธศาสนา โดยให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชม
พระพุทธศาสนาได้ท่ามกลางความเงียบสงบอย่างแท้จริง (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในพระพุทธรูป) จากนั้นพาทุกท่านไปช้อป
ป้ิงที่ มิตซุยเอาท์เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญ่ีปุ่น อาทิ 
MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
หรือเลือกซ้ือสินค้าส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย และภายในยังมี
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส าหรับให้ท่านได้นั่งผ่อนคลาย 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)  
ที่พัก: Hotel Raffiato Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 

 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือบริการแบบกลอ่ง Obento กรณีที่พักอยู่หา่งจากสนามบนิ (มื้อที่9)  
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชโิตะเซะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.55น.    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบนิ AIR ASIA X  เทีย่วบนิที่ XJ621 
                 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 
15.10 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

     หมายเหตุ** ตั้งแต่กรุ๊ป28ต.ค.เป็นต้นไป เนื่องจากฤดูกาลและสภาพอากาศ XJ621 CTS-BKK 11.55-17.50 น. 
และเปลี่ยนเวลาเดินทางถึงเป็น 17.50 น. 

 
***************************** 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ 
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
  

ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด
ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

 

 

วันทีห่้า          ท่าอากาศยานนิวชโิตะเซะ-ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภมู ิ                                               อาหาร เช้า 

  



 
ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 65 ที่เดินทาง
มาในรูปแบบคณะทัวร์ 
🔵กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) 
-นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลด 4 แอปพลิเคช่ันในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  
1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซ่ึงสามารถท า 
VDO call ได้และแชทได้ 
2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตือนว่า เราอาจพบความเส่ียงเนื่องจากอยู่ใกล้ผู้ติดเช้ือ 
3. Questionnaire  
แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ามาญี่ปุ่น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6ชม.ก่อนเดินทาง) 
4. Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น 

การเดนิทางกลับเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนดของรัฐบาลไทย 
มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate) 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. วีซ่าญี่ปุ่น  
เตรียมเอกสารเพ่ือจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี้ 
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พ้ืนขาว 1รูป 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอ าเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม เท่านั้น),ใบเปลี่ยนชื่อ-
สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จ าเป็น) 
- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า) 
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร) 
- หนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้
หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการท างานของบิดา-มารดาด้วย) 
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรับรองไปใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) 
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึ้นอยูก่ับทางรัฐบาลญี่ปุน่ 
 
 
 



 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท) กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อม
เอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดนิทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมือง

ที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบินAir Asia X สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกนิทา่นต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  



 
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อมช าระค่า
น ้าหนัก** 
ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 400  บาท /เพ่ิม10กก. ช าระเพ่ิม 1,000 บาท/เพ่ิม20กก. ช าระเพ่ิม 3,000 บาท  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกนัภยัการเดินทางแดนซ์ มููฟ Dance Moves ( ส าหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผนประกนั
จะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท า
การรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึง
สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง 
สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอนันี
โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บ
ไซด ์Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 2,000 บาท (เอกสารยืน่วีซ่าทางลกูค้าจัดส่งEMSให้ทางบริษัทฯ) 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท /ท่าน ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

น ้าใจจากท่าน 
8. ไม่รวมค่าตรวจ RT- PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดนิทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอร์ม

ของทางญี่ปุ่น   
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  



 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 

 
 
 
 
 
 


