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HOKKAIDO AOMORi 
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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั 
สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโดและจงัหวดัอำโอโมริ 

โนโบริเบทสึ หบุเขำจิโกขดุำนิ หรอืหุบผานรก พบความมหศัจรรย์และน่าเกรงขามของ
ธรรมชาต ิซึ่งยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด 

โทยะ  ชมความงามของทะเลสำบโทยะทีต่ ัง้อยู่ในวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
เยีย่มชม ฟำรม์หมีสีน ้ำตำล ชมหมสีายพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโดกวา่รอ้ยตวั , 

ฮำโกดำเตะ ขึน้ชมววิป้อมโกเรยีวคาขบุนหอคอยโกเรียวคำขทุำวเวอร,์ เดนิเล่นชมเมอืง  
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ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมาตลอดจน
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรูปของสถาปตัยกรรมสไตล์ยุโรป, ชอ้ป
ป้ิงย่านโกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกวา่รอ้ยปีที่ท่าเรอืรมิทะเล, นัง่กระเช้ำสู่
ภเูขำฮำโกดำเตะ ชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะยามกลางคนื 

อำโอโมริ นัง่รถไฟชินคนัเซน ลอดอุโมงคใ์ตท้ะเลเซคงัสู่จงัหวดัอาโอโมริ, ชมความงามของ
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสทีี่ล ำธำรโออิรำเสะ สายน ้าที่ไหลจากยอดเขาลงสู่ทะเลสำบโท
วำดะ ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอนชู, จุดชมวิวนำกำโนะ 
โมมิจิยำมะ จุดชมววิใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดงัของเมอืงอาโอโมริ, ชอ้ปป้ิงผลติภณัฑ์
พื้นเมอืงที่ เอ แฟคทอรี่, นัง่เรือเฟอรร์ี่ข้ำมฟำกจากเมอืงอาโอโมริสู่เมอืงฮาโก
ดาเตะ 

โอตำร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตำร ุเอกลกัษณ์
แห่งวถิชีวีติ 2 ฝ ัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปตัยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี, 

 อสิระชอ้ปป้ิงทีอิ่ออน มอลล ์
ซปัโปโร   ชมสถาปตัยกรรมอนัสวยงามของ อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ ทีรู่จ้กักนัในนาม

ท าเนียบอฐิแดง, เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีย่่ำนทำนูกิและย่ำนซูซูกิโน่ 

พิเศษ!!  
นัง่รถไฟชินคนัเซน็ลอดอโุมงคใ์ต้ทะเลเพ่ือข้ำมเกำะ 

นัง่เรือชมวิวช่องแคบสึรกุะท่ีอยู่ระหว่ำงเกำะฮอกไกโดและเกำะฮอนช ู
สมัผสับรรยำกำศควำมงำมของใบไม้เปล่ียนสี 

อิสระให้ท่ำนได้เกบ็และชิมแอปเป้ิลสดๆ จำกต้นแบบไม่อัน้  
 

ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 9-15, 21-27 ตลุำคม / 6-12 พฤศจิกำยน 2562 

วนัแรก             สนำมบินดอนเมือง 

 

21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์4 เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และ
ผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

23.55 น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์
   เท่ียวบินท่ี XJ620 
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วนัท่ีสอง           สนำมบินชินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> จิโกขดุำนิ >> ทะเลสำบโทยะ >> 
                          ฟำรม์หมีสีน ้ำตำล >> ฮำโกดำเตะ >> นัง่กระเช้ำสู่ยอดเขำฮำโกดำเตะ 

 

08.40 น. เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจำกผ่ำน
ขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโนโบ
ริเบทสึ เมอืงที่มแีหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาตทิี่มีชื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด  น า
ท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่จิโกขุดำนิ บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้
สรา้งสรรคข์ึน้ ซึ่งเกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวยพุ่งขึน้มารวมตวั
กนัจนเกดิเป็นแอ่งขนาดใหญ่ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ทะเลสำบโทยะ  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านสู่ ฟำร์มหมีโชวะชินซงั ให้ท่านได้สัมผสัความน่ารักและฉลาดแสนรู้ของหมีสี

น ้าตาลนับ 100 ตวั ที่ใกล้สูญพนัธุ์และหาดูยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านัน้ ชาวไอนุเชือ่กนัวา่หมสีนี ้าตาลนี้ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีด้วย ได้เวลาอนั
สมควรน าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองฮำโกดำเตะ อดตีเมอืงท่าส าคญัของเกาะฮอกไกโด 
เปรยีบเสมอืนดัง่ประตูทีเ่ปิดรบัวฒันธรรมตะวนัตกสู่ประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของตวั
เมอืงทีม่ที ัง้ ตกึเก่า ศาลาประชาคม รวมทัง้โบสถ์นิกายออเธอร์ดอกซ์ ที่มคีวามงดงาม 
น าท่าน นัง่กระเช้ำสู่ภเูขำฮำโกดำเตะ เพื่อชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะ ซึ่งเป็นจุดชมววิ
ทวิทศัน์ยามกลางคนื และเคยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของจุดชมววิทีม่วีวิกลางคนืสวยที่สุดใน
ญี่ปุน่ ถา้ไม่ไดม้าชมถอืวา่มาไม่ถงึเมอืงฮาโกดาเตะเลยทเีดยีว 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 

 

วนัท่ีสำม           ฮำโกดำเตะ >> ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ >> โกดงัอิฐแดง >> ตลาดปลา >>  
                          หอคอยโกเรียวคำข ุ>> นัง่รถไฟชินคนัเซน็สู่เมืองอำโอโมริ  

 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น ำท่ำนเดนิเล่นที่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi Historical District)  เขตที่

รวบรวมเอำเรื่องรำวควำมเป็นมำ ตลอดจนประวตัศิำสตร์ของเมอืงฮำโกดำเตะไวใ้นรูป
ของสถำปตัยกรรมสไตลย์ุโรป ซึ่งไดร้บัอทิธพิลมำตัง้แต่สมยัญี่ปุ่นเปิดเมอืงฮำโกดำเตะ
เป็นเมอืงท่ำส ำหรบัท ำกำรค้ำกบัต่ำงชำติ โดยมสีิง่ปลูกสร้ำงที่น่ำสนใจมำกมำย อำท ิ
ศำลำประชำคมหลงัเก่ำ (Old Public Hall) สถำปตัยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใชเ้ป็นที่
ท ำกำรของคณะผู้ปกครองเมืองตัง้แต่ปีค.ศ.1900 โบถส์เก่ำ (Church Group of 
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Motomachi) ที่ท ำให้นึกย้อนถึงอดีตอนัรุ่งเรืองของเมืองท่ำส ำคญั  ซึ่งยงัคงรกัษำ
สถำปตัยกรรมอนัทรงคุณค่ำ และเป็นเอกลกัษณ์ได้ไวเ้ป็นอย่ำงดี จำกนัน้ น าท่านเดนิ
เล่นที่ โกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ท่าเรอืรมิทะเล โกดงัแห่งนี้ถูกสร้าง
ตามแบบตะวนัตกดว้ยอฐิแดง ปจัจุบนัโกดงัจ านวน 5 หลงัได้ถูกดดัแปลงให้กลายเป็น
ร้านค้าขายของที่ระลกึ, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ ฯลฯ ท าให้เป็นย่านชอ้ปป้ิงที่สามารถ
เดนิเล่น เลอืกซื้อของฝากและชมววิท่าเรอืไปพรอ้มๆ กนั ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนชม 
ตลาดสดยามเช้าอะซา-อิชิ ตลำดกลำงที่น ำเขำ้อำหำรทะเลที่ส ำคญัของเกำะฮอกไก
โด แบ่งออกเป็นโซนขำยผกัผลไมแ้ละอำหำรทะเล แต่ไฮไลตข์องตลำดอยู่ทีอ่ำหำรทะเล 
ปูฮอกไกโดอนัเลื่องชื่อเนื้อนุ่มหวำนอร่อย อกีทัง้ยงัมซูีชหิน้ำต่ำงๆ มำกมำย ที่ทัง้สด
และอร่อยใหท้่ำนเดนิชมและเลอืกซื้อตำมอธัยำศยั 

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั ณ ตลำดปลำ 
บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงชม ป้อมโกเรียวคาค ุ ป้อมปรำกำรตะวนัตกแห่งแรกของญี่ปุ่น  สร้ำง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1857  ในอดตีป้อมปรำกำรแห่งนี้ใชเ้ป็นทีป้่องกนักำรรุกรำนจำกแควน้ทำง
เหนือ  แต่พอถงึยุคของกำรฟ้ืนฟูอ ำนำจให้แก่จกัรพรรดใินปี ค.ศ. 1868 โชกุนในสมยั
นัน้ คอื โชกุนของตระกูลโทกุกำวำ่  ยงัไม่ยอมคนือ ำนำจกำรปกครอง  จงึไดล้ีภ้ยัหนีมำ
ปกัหลกัที่ป้อมปรำกำรแห่งนี้  และได้ใช้ป้อมแห่งนี้เป็นศูนย์กลำงกำรต่อต้ำนกองทพั
ขององคจ์กัรพรรด ิ แต่ในทีสุ่ดกต็อ้งเป็นฝำ่ยพ่ำยแพไ้ปในปี ค.ศ. 1869  ปจัจุบนับรเิวณ
ป้อมแห่งนี้ได้กลำยเป็นสวนสำธำรณะที่นิยมใชเ้ป็นสถำนที่ชมดอกซำกุระที่มชีื่อเสยีง
แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ได้เวลำอนัสมควร น ำเดนิทำงสู่ สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ-โฮคุ
โตะ เพื่อนัง่รถไฟชินคนัเซน็ไปยงัสถานีรถไฟชินอาโอโมริ เมืองอาโอโมริ ทุกท่ำน
จะไดส้มัผสักบัประสบกำรณ์กำรนัง่รถไฟชินคนัเซน็ลอดอโุมงคเ์ซคงั อุโมงค์ลอดใต้
ทะเลท่ียาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากอุโมงค์ก็อทธาร์ดเบสในประเทศ
สวิสเซอรแ์ลนด ์อุโมงค์เซคงัเป็นอุโมงค์ที่เชื่อมระหว่ำงเกำะฮอนชูกบัเกำะฮอกไกโด
เพื่อขำ้มจำกเกำะทำงตอนกลำงสู่เกำะทำงตอนเหนือของประเทศญี่ปุน่ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 

 

วนัท่ีส่ี              อำโอโมริ >> ล ำธำรโออิรำเสะ >> ทะเลสำบโทวำดะ >> จดุชมวิวโมมิจิยำมะ >> 
                        กิจกรรมเกบ็แอปเป้ิลทำนในสวน >> ช้อปป้ิงท่ี A แฟคทอรี ่

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ล ำธำรโออิรำเสะ เป็นล าธารทีไ่หลไปตามหุบเขาโออริาเสะ ยาวกว่า 

14 กโิลเมตร ตลอดเสน้ทางของล าธาร ท่านจะไดพ้บกบัน ้าตกต่างๆ หนิรูปทรงแปลกตา 
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และทศันียภาพทีส่วยงามตลอดเส้นทางจนถงึ ทะเลสำบโทวำดะ ทะเลสาบที่ตัง้อยู่ใน
วนอุทยานแห่งชาตโิทวาดะ ฮาจมินัไต ที่เกดิบนปากปล่องภูเขาไฟที่ระเบดิในอดตีจน
เป็นแอ่งขนาดใหญ่ และมคีวามลกึถงึ 327 เมตร ถอืเป็นทะเลสาบที่ลกึที่สุดอนัดบั 3 
ของประเทศญี่ปุ่น ความพิเศษของทะเลสาบแห่งนี้อยู่ตรงที่น ้ าในทะเลสาบแห่งนี้ใส
สะอาดมาก ขนาดทีว่่าสามารถมองลกึลงไปไดถ้งึ 10 เมตร  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนสมัผสัฤดูกำลใบไมเ้ปลีย่นสอีย่ำงเตม็อิม่ทีจ่ดุชมวิวนากาโนะ โมมิจิยามะ เป็น

หนึ่งในสถานทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสยีอดนิยมของภูมภิาคโทโฮขุ ภายในบรเิวณนัน้มตี้นเม
เป้ิลอายุเก่าแก่กวา่ 200 ปี ที่เรยีงรายกนัทัว่บรเิวณภูเขา ท าให้ท่านจะได้เหน็ววิต้นเม
เป้ิลผลดัสใีบเป็นสสีม้สลบัสเีหลอืงและสแีดงทัว่ทัง้บรเิวณ จากนัน้น าท่านสนุกสนานกบั
กิจกรรมเกบ็แอปเป้ิลทำนภำยในสวน จงัหวดัอาโอโมรคิือแหล่งปลูกแอปเป้ิลที่มี
ชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น แอปเป้ิลของจังหวดัอาโอโมริเป็นที่ยอมรับจาก
ตลาดโลก ในเรื่องของรสชาต ิความหวานกรอบ กลิน่ที่หอม และผลใหญ่กลมสมบูรณ์ 
อสิระใหท้่านไดช้มวธิกีารเกบ็ผลแอ๊ปเป้ิล และเพลดิเพลนิกบัการชมิแอ๊ปเป้ิลสดๆจากไร่
ไดไ้ม่อัน้  จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซื้อของฝากที่ A-แฟคทอรี่ บรเิวณรมิอ่าวอาโอโมร ิ
มทีัง้รา้นขายของฝาก รา้นขายของทีร่ะลกึและอาหารขึน้ชือ่ของเมอืงอาโอโมรอิกีดว้ย  

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 
 

วนัท่ีห้ำ            อำโอโมริ >> นัง่เรือเฟอรร์ี่ข้ำมฟำกสู่เมืองฮำโกดำเตะ >> โอตำร ุ>>  
                         ช้อปป้ิงอิออน มอลล ์

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น ำท่ำนเดนิทางสู่ ท่ำเรืออำโอโมริ เพื่อขึน้ “เรือเฟอรร์ี่” ขา้มฟากผ่านช่องแคบสรึุกะ 

ทีก่ ัน้ระหว่างเกาะฮอนชูและเกาะฮอกไกโดเพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่ำเรือฮำโกดำเตะ ระหว่าง
ทางท่านจะเพลดิเพลนิกบับรรยากาศความเป็นธรรมชาติ และทศันียภาพที่แสนงดงาม
ระหวา่งล่องเรอื  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัแบบอำหำรกล่องเบน็โตะบนเรือเฟอรร์ี ่
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ หนึ่งในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าส าคญัทางตอน

เหนือของประเทศญี่ปุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และท าการประมง
โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริง่จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North อสิระให้ท่านได้เลอืกชอ้ป
ป้ิงที ่อิออน มอลล ์อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภคแบรนด์ญี่ปุ่นมากมาย 
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รวมถงึซื้อสนิค้าของฝากไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่นโบราณ, ชอ็คโกแลต, กาแฟ, ชาเขยีว, 
ขนมขบเคีย้ว, ผลไม ้ไปจนถงึเสือ้ผา้ เครื่องส าอางค ์ฯลฯ 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 
 

วนัท่ีหก            โอตำร ุ>> คลองโอตำร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> ซปัโปโร >>                
                         ท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ >> ช้อปป้ิงทำนุกิ โคจิและซูซูกิโน่ >> ยบูำริ 

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าที่สะท้อนบนผวิน ้าของ 

คลองโอตำร ุคลองสายวฒันธรรมระหว่างดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้
อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดดัแปลงมา
จากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย จากนัน้พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสียงดนตรีต้อนรับท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชม
ววิฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่องดนตรโีบราณหลากหลายแบบและสามารถเลอืก
ซื้อกล่องดนตรทีีท่่านชืน่ชอบหรอืจะเลอืกจดัท ากล่องดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีว
ในโลกกไ็ด้ นอกจากนี้ยงัมนีาฬกิาไอน ้าโบราณที่ตัง้เด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ์ ที่มี
อายุการใชง้านนานนบัศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ 

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจรญิอนัดบั 

5 ของญี่ปุน่ ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน
และเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รบัค าแนะน าและพฒันาจากผู้เชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้
ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ตามพื้นฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา น าท่าน
ชมอำคำรท่ีท ำกำรรัฐบำลเก่ำหรือท าเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1888  
สถาปตัยกรรมนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตลก์ารสรา้งของโดมแปดเหลี่ยม
น ามาจากรฐัแมสซาชเูสทท ์สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน 
ผูท้ีอ่อกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิน่และใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็น
อาคารทีใ่หญ่และสูงทีสุ่ดในญี่ปุน่ และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหมท้ า
ให้ต้องสร้างขึน้มาใหม่ ในปีค.ศ.1911 ปจัจุบนัได้อนุรกัษ์ไว้เป็นสมบตัทิางวฒันธรรม
และใชส้ าหรบัตอ้นรบับุคคลส าคญัทางการเมอืงของรฐับาลญี่ปุ่น จากนัน้  อสิระให้ท่าน 
ช้อปป้ิงที่ย่ำนทำนุกิและย่ำนซูซูกิโน่ เป็นย่านที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 
ร้านค้า ท่านสามารถช้อปป้ิงสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมจาก
หา้งสรรพสนิคา้ หรอืสนิคา้แฮนด์เมด ไปจนถงึขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิน่ 
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แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทัง้ร้านส าหรบัครอบครวัหรือร้านกินดื่มแบบคนญี่ปุ่น 
และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วยามราตรอีกีดว้ย 
ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองยูบำริ เพ่ือน ำท่ำนเข้ำสู่ ท่ีพกัระดับ
เทียบเท่ำ 3 ดำว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัมือ้อาหารอิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ ท่ีอดุมไปด้วยแร่ธาตุท่ี
มีสรรพคณุในการรกัษาโรคต่างๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้วจะท าให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 
 
 

วนัท่ีเจด็           ยบูาริ >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินดอนเมือง 
 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัมือ้อำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ เพ่ือท ำกำรเชค็อิน 
09.55 น. เดินทำงกลบัสู่สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสำยกำรบินไทย แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ621 
15.10 น. เดินทำงถึงสนำมบินดอนเมืองโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
 

 

ก าหนดวนัเดินทาง 09-15 ตลุาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

*ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั  ท่านละ 1,200 บาท โดยเรียกเกบ็
พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 49,900.- บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 11,900.-  บาท 
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ก าหนดวนัเดินทาง 21-27 ตลุาคม 2562 

 
 
 
 
 

 
 
*ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั  ท่านละ 1,200 บาท โดยเรียกเกบ็

พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 
 

ก าหนดวนัเดินทาง 06-12 พฤศจิกายน 2562 

 
 
 
 
 

 
 

 

*ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั  ท่านละ 1,200 บาท โดยเรียกเกบ็
พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 

 
**รำคำน้ีรวมรำยกำรทวัร  ์ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน** 

 
หมำยเหตุ 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 50,900.- บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 11,900.- บาท 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 46,900.- บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 11,900.- บาท 
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ในแต่ละประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  
3. หำกผู้เดินทำงมีกำรใช้ตัว๋เดินทำงภำยในประเทศจำกจงัหวดัท่ีพกัมำยงัสนำมบิน

สุวรรณภมิู กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทำงภำยในประเทศ เพื่อเชค็สถำนะ
ของทวัรว์่ำออกเดินทำงได้หรือไม่ และตรวจเชค็น ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบิน
ภำยในประเทศท่ีท่ำนใช้ เน่ืองจำกกำรก ำหนดน ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบิน
ภำยในประเทศจะน้อยกว่ำสำยกำรบินระหว่ำงประเทศ ขึ้นอยู่กบักำรก ำหนดของแต่
ละสำยกำรบิน ทัง้น้ีทำงบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น 

4. หำกผู้เดินทำงปฏิเสธกำรรบับริกำรจำกทำงบริษัทขณะเดินทำง อำทิเช่นร้ำนอำหำร 
สถำนท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ ทำงบริษทัฯ จะไม่คืนเงินค่ำบริกำรใน
ส่วนนัน้ให้ 

 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่ำน ้ำหนักสมัภำระท่ีมำพร้อมกบัตัว๋เครื่องบิน 

             -สำยกำรบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น ้ำหนักสมัภำระ 20 กิโลกรมั/ท่ำน และสมัภำระ       
              ถือขึ้นเครื่องได้ท่ำนละ 2 ช้ินเท่ำนัน้ (รวมกระเป๋ำติดตวัด้วยแล้ว) 

3. ค่ำท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำรหรือระดบัเทียบเท่ำ กรณี
ห้องพกัส ำหรบั 3 ท่ำน บำงโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบำงโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทำงโรงแรมไม่สำมำรถจดัห้องพกัส ำหรบั 3 
ท่ำนให้ได้ จ ำเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่ำนเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  

             -ห้องทวิน ห้องพกัส ำหรบั 2 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัส ำหรบั 2 ท่ำน  มีเตียงขนำดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัส ำหรบั 3 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัส ำหรบั 1 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร  
5. ค่ำใช้จ่ำยของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำงใน

ต่ำงประเทศ 
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่ำนละไม่เกิน 
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1,000,000.- บำท ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท ทัง้น้ี
เป็นไปตำมเง่ือนไขของบริษทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภำพระหว่ำง
กำรเดินทำง) 

*** เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2562 และท่ำนต้องช ำระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมภำยหลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำร
จองทวัรแ์ล้ว 

8. ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย, หนังสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่ำท ำ
ใบอนุญำตท่ีกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงด้ำว 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำ
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีมิได้คำดคิด เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรำยกำร 
4. ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่ำประกนัอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรทวัรแ์ละผู้เดินทำงต้องกำรท ำเพ่ิมเติม อำทิ  

              ภยัธรรมชำติรุนแรง, ทรพัย์สินหรือเท่ียวบินล่ำช้ำหรือทรพัย์สินสูญหำย เป็นต้น 
6. ค่ำน ้ำด่ืมระหว่ำงทวัร ์(ไม่ได้บริกำรน ้ำด่ืมระหว่ำงทวัร์) 
7. ค่ำทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   

1. กรุณำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท  
2. กรุณำช ำระค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำง 30 วนัท ำกำร 
3. กรณีท ำกำรจองทวัรก่์อนวนัเดินทำง 35 วนัท ำกำรหรือน้อยกว่ำ กรุณำช ำระค่ำทวัร์

เต็มจ ำนวน 
กำรยกเลิก  
 

1. กรุณำแจง้ยกเลกิล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 45 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
เงนิมดัจ ำทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกวำ่ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร
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คนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทำงในชว่งวนัหยุดเทศกำลส ำคญั เชน่ เทศกำลปีใหม่, เทศกำลสงกรำนต ์  

          หรอืวนัหยุดยำวตำมทีร่ฐับำลก ำหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชำ่เหมำล ำ) จะไมม่ ี  
          กำรคนืเงนิมดัจ ำและค่ำทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่  เมื่อช าระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
หมำยเหตุ 

1. ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริษัทฯ จะ
ค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด ทำงบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น / กำรน ำส่ิงของผิด
กฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถกูต้อง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย 
รวมถึงภยัธรรมชำติต่ำงๆ และกำรยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่อำจคืนเงินให้
ท่ำนได้ ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรือบำงส่วน นอกจำกน้ีทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปล่ียนแปลงรำคำได้ตำมควำมเหมำะสม  ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบริษทัสำมำรถคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์
ได้กต่็อเมื่อทำงสำยกำรบินและโรงแรมท่ีพกัได้ท ำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่ำนัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชำติในต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดินทำง หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุท ำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถเป็นไปตำมก ำหนดกำรได้ บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินจนกว่ำจะได้รบักำรยืนยนัว่ำจะมีกำรรบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
จำกสำยกำรบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นนอกเหนือจำกรำยกำรทวัร์ 
อำทิเช่นค่ำโรงแรม ค่ำรถรบัส่งไปสนำมบิน ค่ำอำหำร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์และช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำ
ท่ำนได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประกำร 

 


