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 ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั 
สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโดและจงัหวดัอาโอโมริ 

 

โนโบริเบทสึ หบุเขาจิโกขดุานิ หรอืหุบผานรก พบความมหศัจรรย์และน่าเกรงขามของ
ธรรมชาต ิซึ่งยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด 

โทยะ  ชมความงามของทะเลสาบโทยะทีต่ ัง้อยู่ในวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
เยีย่มชม ฟารม์หมีสีน้ําตาล ชมหมสีายพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโดกวา่รอ้ยตวั , 
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ฮาโกดาเตะ ดูเหล่าฝงูลงิแชอ่อนเซน็ที ่สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ, เดนิเล่นชมเมอืง  
ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมาตลอดจน
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรูปของสถาปตัยกรรมสไตล์ยุโรป, ชอ้ป
ป้ิงย่านโกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกวา่รอ้ยปีที่ท่าเรอืรมิทะเล, นัง่กระเช้าสู่
ภเูขาฮาโกดาเตะ ชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะยามกลางคนื 

อาโอโมริ นัง่รถไฟชินคนัเซน ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลเซคงัสู่จงัหวดัอาโอโมริ, ชมกาํแพงหิมะ
ฮกัโกดะบนเสน้ทางสายทองค า, ชมความงามของลาํธารโออิราเสะ สายน ้าที่ไหล
จากยอดเขาลงสู่ทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดใน
เกาะฮอนช,ู ปราสาทฮิโรซากิ ปราสาทส าคญัของเมอืงอาโอโมร,ิ พิพิธภณัฑ์เนบุ
ตะ วารัสเสะ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมผลงานโคมไฟขนาดยักษ์ที่ใช้ในงาน
เทศกาลเนบุตะ, ชอ้ปป้ิงผลติภณัฑ์พื้นเมอืงที่ เอ แฟคทอรี่, นัง่เรือเฟอรร์ี่ข้าม
ฟากจากเมอืงอาโอโมรสิู่เมอืงฮาโกดาเตะ 

โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตาร ุเอกลกัษณ์
แห่งวถิชีวีติ 2 ฝ ัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปตัยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี, 

 อสิระชอ้ปป้ิงทีอิ่ออน มอลล ์

ซปัโปโร   ชมสถาปตัยกรรมอนัสวยงามของ อาคารท่ีทาํการรฐับาลเก่า ทีรู่จ้กักนัในนาม
ท าเนียบอฐิแดง, เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีย่่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่ 

พิเศษ!!  
นัง่รถไฟชินคนัเซน็ลอดอโุมงคใ์ต้ทะเลเพ่ือข้ามเกาะ 

นัง่เรือชมวิวช่องแคบสึรกุะท่ีอยู่ระหว่างเกาะฮอกไกโดและเกาะฮอนช ู
ดลิูงแช่ออนเซน็ 

 

กาํหนดการเดินทางวนัท่ี 12-18 เมษายน 2562 

วนัแรก             สนามบินสวุรรณภมิู 

 

20.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 
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23.45 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  
   เท่ียวบินท่ี TG670 
 

วนัท่ีสอง           สนามบินชินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> จิโกขดุานิ >> ทะเลสาบโทยะ >> 
                          ฟารม์หมีสีน้ําตาล >> ฮาโกดาเตะ >> นัง่กระเช้าสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ 

 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโนโบ
ริเบทสึ เมอืงที่มแีหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาตทิี่มีชื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด  น า
ท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่จิโกขุดานิ บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้
สรา้งสรรคข์ึน้ ซึ่งเกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวยพุ่งขึน้มารวมตวั
กนัจนเกดิเป็นแอ่งขนาดใหญ่ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ทะเลสาบโทยะ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ ฟาร์มหมีโชวะชินซงั ให้ท่านได้สัมผสัความน่ารักและฉลาดแสนรู้ของหมีสี

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

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัท่ีสาม           ฮาโกดาเตะ >> สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ >> ตลาดเช้า >> ย่านเมืองเก่า 
                          โมโตมาจิ >> โกดงัอิฐแดง >> นัง่รถไฟชินคนัเซน็สู่เมืองอาโอโมริ  

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเขา้ชม สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ ภายในเขตบ่อน ้าพุร้อน ท่านจะได้พบกบั

เหล่าฝงูลงิมากมายทีล่งมาแชน่ ้ารอ้นในบ่อเพื่อคลายความหนาว นอกจากนี้ยงัสามารถ
เดินเล่นชมพนัธุ์ไม้เขตร้อนนานาชนิดได้อีกด้วย จากนัน้ น าท่านชม ตลาดสดยาม
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เช้าอะซา-อิชิ ตลาดกลางทีน่ าเขา้อาหารทะเลทีส่ าคญัของเกาะฮอกไกโด แบ่งออกเป็น
โซนขายผกัผลไมแ้ละอาหารทะเล แต่ไฮไลตข์องตลาดอยู่ที่อาหารทะเล ปูฮอกไกโดอนั
เลื่องชือ่เนื้อนุ่มหวานอร่อย อกีทัง้ยงัมซูีชหิน้าต่างๆ มากมาย ที่ทัง้สดและอร่อยให้ท่าน
เดนิชมและเลอืกซื้อตามอธัยาศยั 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดเช้า 
บ่าย น าท่านเดนิเล่นที่ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi Historical District)  เขตที่

รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวตัศิาสตร์ของเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรูป
ของสถาปตัยกรรมสไตลย์ุโรป ซึ่งไดร้บัอทิธพิลมาตัง้แต่สมยัญี่ปุ่นเปิดเมอืงฮาโกดาเตะ
เป็นเมอืงท่าส าหรบัท าการค้ากบัต่างชาติ โดยมีสิง่ปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย  อาท ิ
ศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) สถาปตัยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใชเ้ป็นที่
ท าการของคณะผู้ปกครองเมืองตัง้แต่ปีค.ศ.1900 โบถส์เก่า (Church Group of 
Motomachi) ที่ท าให้นึกย้อนถึงอดีตอนัรุ่งเรืองของเมืองท่าส าคญั  ซึ่งยงัคงรกัษา
สถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า และเป็นเอกลกัษณ์ไดไ้วเ้ป็นอย่างด ีจากนัน้น าทา่นเดนิเลน่
ทีโ่กดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกวา่รอ้ยปีทีท่่าเรอืรมิทะเล โกดงัแห่งนี้ถูกสรา้งตามแบบ
ตะวนัตกดว้ยอฐิแดง ปจัจุบนัโกดงัจ านวน 5 หลงัไดถู้กดดัแปลงใหก้ลายเป็นร้านค้าขาย
ของทีร่ะลกึ,รา้นอาหาร,ร้านกาแฟ ฯลฯ ท าให้เป็นย่านชอ้ปป้ิงที่สามารถเดนิเล่น เลอืก
ซื้อของฝากและชมววิท่าเรอืไปพรอ้มๆ กนัได้ จากนัน้น าเดนิทางสู่ สถานีรถไฟชินฮา
โกดาเตะ-โฮคโุตะ เพื่อนัง่รถไฟชินคนัเซน็ไปยงัสถานีรถไฟชินอาโอโมริ เมืองอา
โอโมริ ทุกท่านจะไดส้มัผสักบัประสบการณ์การนัง่รถไฟชินคนัเซน็ลอดอุโมงค์เซคงั 
อโุมงคล์อดใต้ทะเลท่ียาวเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากอุโมงค์กอ็ทธารด์เบสใน
ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์อุโมงค์เซคงัเป็นอุโมงค์ที่เชื่อมระหว่างเกาะฮอนชูกบัเกาะฮ
อกไกโดเพื่อขา้มจากเกาะทางตอนกลางสู่เกาะทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุน่ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัท่ีส่ี              อาโอโมริ >> กาํแพงหิมะฮกัโกดะ >> ลาํธารโออิราเสะ >> ทะเลสาบโทวาดะ >> 
                        ปราสาทฮิโรซากิ >> พิพิธภณัฑเ์นบุตะ วารสัเสะ >> ช้อปป้ิงท่ี A แฟคทอรี่ 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านชม ก าแพงหิมะฮกัโกดะ บนเสน้ทางทองค าทีมุ่่งหน้าสู่ล าธารโออริาเสะ บรเิวณ

นี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะยาวนานถึง 1 ใน 4 ของปีและเมื่อถึงเดือนเมษายนของทุกปี 
เสน้ทางทองค าฮกัโกดะจะเปิดใหเ้ขา้ชมก าแพงหมิะสขีาวที่มคีวามสูงมากกว่า 5 เมตร 
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เรียงตัวยาวตลอดสองข้างทางอย่างสวยงาม จึงมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและ
เดนิทางมาชมทศันียภาพของก าแพงหมิะเป็นจ านวนมาก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ลาํ
ธารโออิราเสะ เป็นล าธารทีไ่หลไปตามหุบเขาโออริาเสะ ยาวกว่า 14 กโิลเมตร ตลอด
เสน้ทางของล าธาร ท่านจะไดพ้บกบัน ้าตกต่างๆ หนิรูปทรงแปลกตา และทศันียภาพที่
สวยงามตลอดเส้นทางจนถึง ทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบที่ตัง้อยู่ในวนอุทยาน
แห่งชาติโทวาดะ ฮาจมินัไต ที่เกดิบนปากปล่องภูเขาไฟที่ระเบิดในอดีตจนเป็นแอ่ง
ขนาดใหญ่ และมีความลึกถึง 327 เมตร ถือเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดอนัดับ 3  ของ
ประเทศญี่ปุ่น ความพเิศษของทะเลสาบแห่งนี้อยู่ตรงที่น ้าในทะเลสาบแห่งนี้ใสสะอาด
มาก ขนาดทีว่า่สามารถมองลกึลงไปไดถ้งึ 10 เมตร  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางชม ปราสาทฮิโรซากิ ปราสาทส าคญัของตระกูลสกึารุ อกีหนึ่งตระกูล

ใหญ่ในภูมิภาคโทโฮขุ ในอดีตปราสาทนี้เคยถูกฟ้าผ่าท าให้ตวัปราสาทได้รับความ
เสียหายและถูกเผาท าลายไป จนได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครัง้ในช่วงปี ค.ศ.1810  
ปจัจุบนั ปราสาทแห่งนี้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของประเทศญี่ปุ่น   
ในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิชาวเมอืงอาโอโมรนิิยมเดนิทางมาพกัผ่อน ปิคนิคกนัในบรเิวณสวน
รอบๆ ปราสาทอีกด้วย จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑ์หุ่นโคมไฟกระดาษเนบุตะ 
วารสัเสะ ซึ่งภายในพพิธิภณัฑจ์ะจดัแสดงหุ่นโคมไฟกระดาษขนาดใหญ่ทีใ่ชใ้นเทศกาล
อาโอโมรเินบุตะมทัซรึ ิซึ่งจะจดัขึน้ในชว่งต้นเดอืนสงิหาคมของทุกๆ ปี และนอกจากนี้
ยงัมกีารแบ่งห้องเป็นโซนต่างๆ อาทเิช่น ห้องที่ให้ความรู้เกี่ยวกบัเทศกาล ห้องที่ทุก
ท่านสามารถทดลองตีกลองเนบุตะได้ด้วยตนเอง ห้องที่สอนวิธีการลงสีโคมไฟ 
นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาแลว้ยงัมหีอ้งอื่นๆ ทีน่่าสนใจอกีมากมายใหทุ้กท่านไดเ้ยี่ยมชม 
จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซื้อของฝากที่ A-แฟคทอรี่ บรเิวณรมิอ่าวอาโอโมร ิมทีัง้ร้าน
ขายของฝาก รา้นขายของทีร่ะลกึและอาหารขึน้ชือ่ของเมอืงอาโอโมรอิกีดว้ย  

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 

วนัท่ีห้า            อาโอโมริ >> นัง่เรือเฟอรร์ี่ข้ามฟากสู่เมืองฮาโกดาเตะ >> โอตาร ุ>>  
                         ช้อปป้ิงอิออน มอลล ์

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรืออาโอโมริ เพื่อขึน้ “เรือเฟอรร์ี่” ขา้มฟากผ่านช่องแคบสรึุกะ 

ทีก่ ัน้ระหว่างเกาะฮอนชูและเกาะฮอกไกโดเพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือฮาโกดาเตะ ระหว่าง
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ทางท่านจะเพลดิเพลนิกบับรรยากาศความเป็นธรรมชาติ และทศันียภาพที่แสนงดงาม
ระหวา่งล่องเรอื  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอาหารกล่องเบน็โตะบนเรือเฟอรร์ี ่
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าส าคญัทางตอน

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

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 

วนัท่ีหก            โอตาร ุ>> คลองโอตาร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> ซปัโปโร >>                
                         ท่ีทาํการรฐับาลเก่า >> ช้อปป้ิงทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่ >> ยบูาริ 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าที่สะท้อนบนผวิน ้าของ 

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

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ***บริการท่านด้วยเซท็อาหารญ่ีปุ่ น พร้อมด้วยขาปซููไวท่านละ 1 เซท็*** 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจรญิอนัดบั 

5 ของญี่ปุน่ ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน
และเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รบัค าแนะน าและพฒันาจากผู้เชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้
ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ตามพื้นฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา น าท่าน
ชมอาคารท่ีทําการรัฐบาลเก่าหรือท าเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1888  
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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 
ช้อปป้ิงที่ย่านทานุกิและย่านซูซูกิโน่ เป็นย่านที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 
ร้านค้า ท่านสามารถช้อปป้ิงสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมจาก
หา้งสรรพสนิคา้ หรอืสนิคา้แฮนด์เมด ไปจนถงึขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิน่ 
แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทัง้ร้านส าหรบัครอบครวัหรือร้านกินดื่มแบบคนญี่ปุ่น 
และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วยามราตรอีกีดว้ย 
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่เมืองยูบาริ เพ่ือนําท่านเข้าสู่ ท่ีพกัระดับ
เทียบเท่า 3 ดาว 

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

วนัท่ีเจด็           ยบูาริ >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินสวุรรณภมิู 
 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัมือ้อาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพ่ือทาํการเชค็อิน 
10.30 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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กาํหนดการเดินทางวนัท่ี 12-18 เมษายน 2562 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร  ์ค่าตัว๋เคร่ืองบิน** 
 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจาํนวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋

เคร่ืองบิน 
ราคาไม่รวมตัว๋

เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 69,900.- บาท 35,600.- บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 62,900.- บาท 32,000.- บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 52,600.- บาท 26,900.- บาท 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 11,900.- บาท 11,900.- บาท 
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3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัท่ีพกัมายงัสนามบิน
สุวรรณภมิู กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะ
ของทวัรว์่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเชค็น้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศท่ีท่านใช้ เน่ืองจากการกาํหนดน้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนัน้ให้ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน้ําหนักสมัภาระท่ีมาพร้อมกบัตัว๋เครื่องบิน 

             -สายการบินไทย ได้น้ําหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น้ําหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ       
              ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ินเท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ิน น้ําหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 

ท่านให้ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  
             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้น้ี
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เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

*** เด็กอายุตํา่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากท่ีท่านได้ทาํการ
จองทวัรแ์ล้ว 

8. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่าน้ํามนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพ่ิมเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัย์สินหรือเท่ียวบินล่าช้าหรือทรพัย์สินสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่าน้ําด่ืมระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการน้ําด่ืมระหว่างทวัร์) 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการชาํระเงิน   

1. กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาชาํระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรุณาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
การยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 
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2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไมม่ ี  
          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่  เมื่อช าระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากน้ีทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม  ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่านัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจองทวัร์และชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 
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