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ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ุทยั 
สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโดและจงัหวดัอาโอโมริ 

โนโบริเบทสึ หบุเขาจิโกคดุานิ หรอืหบุผานรก พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของ
ธรรมชาต ิซึง่ยงัคงมคีวนัพวยพุง่จากน้ําพรุอ้นและบ่อโคลนเดอืด 

โทยะ  ชมความงามของทะเลสาบโทยะทีต่ัง้อยูใ่นวนอุทยานแหง่ชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
เยีย่มชม ฟารม์หมีสีน้ําตาล ชมหมสีายพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโดกวา่รอ้ยตวั , 

ฮาโกดาเตะ ขึน้ชมววิป้อมโกเรยีวคาขบุนหอคอยโกเรียวคาคทุาวเวอร,์ เดนิเล่นชมเมอืง  
ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมาตลอดจน
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรปูของสถาปตัยกรรมสไตลย์ุโรป, ชอ้ป
ป้ิงย่านโกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปีทีท่่าเรอืรมิทะเล, นัง่กระเช้าสู่
ภเูขาฮาโกดาเตะ ชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะยามกลางคนื 

อาโอโมริ นัง่รถไฟชินกงัเซน ลอดอุโมงคใ์ตท้ะเลเซคงัสู่จงัหวดัอาโอโมร,ิ ชมความงามของ
ฤดใูบไมเ้ปลีย่นสทีีล่าํธารโออิราเสะ สายน้ําทีไ่หลจากยอดเขาลงสูท่ะเลสาบโท 



 

 

 
 
 
 

 วาดะ ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาะฮอนชู, จดุชมวิวนากาโนะ 
โมมิจิยามะ จุดชมววิใบไมเ้ปลี่ยนสชีื่อดงัของเมอืงอาโอโมร,ิ ชอ้ปป้ิงผลติภณัฑ์
พืน้เมอืงที ่Aแฟคทอร่ี, นัง่เรือเฟอรร่ี์ข้ามฟากจากเมอืงอาโอโมรสิู่เมอืงฮาโกดา
เตะ 

โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสดุแสนโรแมนตคิของคลองโอตาร ุเอกลกัษณ์
แหง่วถิชีวีติ 2 ฝ ัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายอารยธรรมญีปุ่น่แต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปตัยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี, 

 อสิระชอ้ปป้ิงทีอิ่ออน มอลล ์
ซปัโปโร   ชมสถาปตัยกรรมอนัสวยงามของ อาคารท่ีทาํการรฐับาลเก่า ทีรู่จ้กักนัในนาม

ทาํเนียบอฐิแดง, เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีย่่านทานุกิโคจิและย่านซูซูกิโนะ 

พิเศษ!!  
นัง่รถไฟชินกงัเซนลอดอโุมงคใ์ต้ทะเลเพ่ือข้ามเกาะ 

นัง่เรือชมวิวช่องแคบสึรกุะท่ีอยู่ระหว่างเกาะฮอกไกโดและเกาะฮอนช ู
สมัผสับรรยากาศความงามของใบไม้เปล่ียนสี 

อิสระให้ท่านได้เกบ็และชิมแอปเป้ิลสดๆ จากต้นแบบไม่อัน้  
 

กาํหนดการเดินทาง วนัท่ี 09-15, 21-27 ตลุาคม / 06-12 พฤศจิกายน 2562 

วนัแรก             สนามบินดอนเมือง 
 

21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์4 เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และ
ผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

23.55 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์
   เท่ียวบินท่ี XJ620 
 

วนัท่ีสอง           สนามบินชินชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - จิโกะคดุานิ - ทะเลสาบโทยะ - 
                          ฟารม์หมีสีน้ําตาล - ฮาโกดาเตะ - นัง่กระเช้าสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ 
 

08.40 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว นําท่านออกเดนิทางสู ่เมืองโนโบ
ริเบทสึ เมอืงทีม่แีหล่งน้ําพุรอ้นธรรมชาตทิีม่ชีื่อเสยีงแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด นํา
ทา่นชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิีจิ่โกะคดุานิ บ่อโคลนเดอืดทีธ่รรมชาตไิด ้

 



 

 

 
 
 
 

 
สรา้งสรรคข์ึน้ ซึง่เกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพเผาผลาญกํามะถนัแลว้พวยพุง่ขึน้มารวมตวั
กนัจนเกดิเป็นแอง่ขนาดใหญ่ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านสู่ ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ให้ท่านได้สมัผสัความน่ารกัและฉลาดแสนรู้ของหมีสี

น้ําตาลนับ 100 ตวั ที่ใกล้สูญพนัธุ์และหาดูยาก ในญี่ปุ่นน้ีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เทา่นัน้ ชาวไอนุเชื่อกนัวา่หมสีน้ํีาตาลน้ีถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย ไดเ้วลาอนั
สมควรนําท่านออกเดนิทางสู ่เมืองฮาโกดาเตะ อดตีเมอืงท่าสาํคญัของเกาะฮอกไกโด 
เปรยีบเสมอืนดัง่ประตูทีเ่ปิดรบัวฒันธรรมตะวนัตกสู่ประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของตวั
เมอืงทีม่ที ัง้ ตกึเก่า ศาลาประชาคม รวมทัง้โบสถ์นิกายออเธอรด์อกซ์ ทีม่คีวามงดงาม 
นําทา่น นัง่กระเช้าสู่ภเูขาฮาโกดาเตะ เพือ่ชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะ ซึง่เป็นจุดชมววิ
ทวิทศัน์ยามกลางคนื และเคยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของจุดชมววิทีม่วีวิกลางคนืสวยทีสุ่ดใน
ญีปุ่น่ ถา้ไมไ่ดม้าชมถอืวา่มาไมถ่งึเมอืงฮาโกดาเตะเลยทเีดยีว 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัท่ีสาม           ฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ - โกดงัอิฐแดง - ตลาดปลา -  
                          หอคอยโกเรียวคาค ุ- นัง่รถไฟชินกงัเซนสู่เมืองอาโอโมริ  
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านเดนิเล่นที ่ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi Historical District)  เขตที่

รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรปู
ของสถาปตัยกรรมสไตลย์ุโรป ซึง่ไดร้บัอทิธพิลมาตัง้แต่สมยัญีปุ่น่เปิดเมอืงฮาโกดาเตะ
เป็นเมอืงท่าสําหรบัทําการคา้กบัต่างชาต ิโดยมสีิง่ปลูกสรา้งทีน่่าสนใจมากมาย อาท ิ
ศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) สถาปตัยกรรมแบบยุโรปซึง่เคยถูกใชเ้ป็นที่
ทําการของคณะผูป้กครองเมอืงตัง้แต่ปีค.ศ.1900 โบถสเ์ก่า (Church Group of 
Motomachi) ที่ทําใหนึ้กยอ้นถงึอดตีอนัรุ่งเรอืงของเมอืงท่าสําคญั ซึ่งยงัคงรกัษา
สถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า และเป็นเอกลกัษณ์ไดไ้วเ้ป็นอย่างด ี จากนัน้ นําท่านเดนิ
เล่นที่ โกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปีที่ท่าเรอืรมิทะเล โกดงัแห่งน้ีถูกสรา้ง
ตามแบบตะวนัตกดว้ยอฐิแดง ปจัจุบนัโกดงัจํานวน 5 หลงัไดถู้กดดัแปลงใหก้ลายเป็น
รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ, รา้นอาหาร, รา้นกาแฟ ฯลฯ ทําใหเ้ป็นย่านชอ้ปป้ิงทีส่ามารถ
เดนิเล่น เลอืกซือ้ของฝากและชมววิท่าเรอืไปพรอ้มๆ กนั ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านชม 
ตลาดสดยามเช้า ตลาดทีนํ่าเขา้อาหารทะเลทีส่าํคญัของเกาะฮอกไกโด 



 

 

 
 
 
 

 โดยแบ่งเป็นโซนขายผกัผลไมแ้ละอาหารทะเล แต่ไฮไลต์ของตลาดอยู่ทีอ่าหารทะเล ป ู
ฮอกไกโดอนัเลื่องชื่อเน้ือนุ่มหวานอรอ่ย อกีทัง้ยงัมซีูชหิน้าต่างๆ มากมาย ทีท่ ัง้สดและ
อรอ่ยใหท้า่นเดนิชมและเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลา 
บา่ย นําท่านเดนิทางชม ป้อมโกเรียวคาค ุ ป้อมปราการตะวนัตกแห่งแรกของญี่ปุ่น  สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1857  ในอดตีป้อมปราการแหง่น้ีใชเ้ป็นทีป้่องกนัการรกุรานจากแควน้ทาง
เหนือ  แต่พอถงึยุคของการฟ้ืนฟูอํานาจใหแ้ก่จกัรพรรดใินปี ค.ศ. 1868 โชกุนในสมยั
นัน้ คอื โชกุนของตระกูลโทกุกาว่า  ยงัไม่ยอมคนือาํนาจการปกครอง  จงึไดล้ีภ้ยัหนีมา
ปกัหลกัที่ป้อมปราการแห่งน้ี  และได้ใช้ป้อมแห่งน้ีเป็นศูนย์กลางการต่อต้านกองทพั
ขององคจ์กัรพรรด ิ แต่ในทีส่ดุกต็อ้งเป็นฝา่ยพา่ยแพไ้ปในปี ค.ศ. 1869  ปจัจุบนับรเิวณ
ป้อมแห่งน้ีได้กลายเป็นสวนสาธารณะที่นิยมใชเ้ป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่มชีื่อเสยีง
แห่งหน่ึงของญี่ปุ่น ไดเ้วลาอนัสมควร นําเดนิทางสู่ สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ-โฮคุ
โตะ เพ่ือนัง่รถไฟชินกงัเซนไปยงัสถานีรถไฟชินอาโอโมริ เมืองอาโอโมริ ทุกท่าน
จะไดส้มัผสักบัประสบการณ์การนัง่รถไฟชินกงัเซนลอดอโุมงคเ์ซคงั อโุมงคล์อดใต้
ทะเลท่ียาวเป็นอันดบัสองของโลกรองจากอุโมงค์ก็อทธาร์ดเบสในประเทศ
สวิสเซอรแ์ลนด ์อุโมงคเ์ซคงัเป็นอุโมงคท์ีเ่ชื่อมระหว่างเกาะฮอนชูกบัเกาะฮอกไกโด
เพือ่ขา้มจากเกาะทางตอนกลางสูเ่กาะทางตอนเหนือของประเทศญีปุ่น่ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัท่ีส่ี              อาโอโมริ - ลาํธารโออิราเสะ - ทะเลสาบโทวาดะ - จดุชมวิวโมมิจิยามะ - 
                        กิจกรรมเกบ็แอปเป้ิลทานในสวน - ช้อปป้ิงท่ี A แฟคทอร่ี 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ ลาํธารโออิราเสะ เป็นลําธารทีไ่หลไปตามหุบเขาโออริาเสะ ยาวกว่า 

14 กโิลเมตร ตลอดเสน้ทางของลาํธาร ทา่นจะไดพ้บกบัน้ําตกต่างๆ หนิรปูทรงแปลกตา 
และทศันียภาพทีส่วยงามตลอดเสน้ทางจนถงึ ทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบทีต่ัง้อยู่ใน
วนอุทยานแห่งชาตโิทวาดะ ฮาจมินัไต ทีเ่กดิบนปากปล่องภูเขาไฟที่ระเบดิในอดตีจน
เป็นแอ่งขนาดใหญ่ และมคีวามลึกถึง 327 เมตร ถือเป็นทะเลสาบที่ลกึที่สุดอนัดบั 3 
ของประเทศญี่ปุ่น ความพเิศษของทะเลสาบแห่งน้ีอยู่ตรงที่น้ําในทะเลสาบแห่งน้ีใส
สะอาดมาก ขนาดทีว่า่สามารถมองลกึลงไปไดถ้งึ 10 เมตร  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 



 

 

 
 
 
 

บา่ย นําทา่นสมัผสัฤดกูาลใบไมเ้ปลีย่นสอียา่งเตม็อิม่ทีจ่ดุชมวิวนากาโนะ โมมิจิยามะ เป็น
หน่ึงในสถานทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสยีอดนิยมของภูมภิาคโทโฮขุ ภายในบรเิวณนัน้มตี้นเม
เป้ิลอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ทีเ่รยีงรายกนัทัว่บรเิวณภูเขา ทําใหท้่านจะไดเ้หน็ววิต้นเม
เป้ิลผลดัสใีบเป็นสสีม้สลบัสเีหลอืงและสแีดงทัว่ทัง้บรเิวณ จากนัน้นําท่านสนุกสนานกบั
กิจกรรมเกบ็แอปเป้ิลทานภายในสวน จงัหวดัอาโอโมรคิอืแหล่งปลูกแอปเป้ิลที่มี
ชื่อเสียงเป็นอันดับหน่ึงของญี่ปุ่น แอปเป้ิลของจังหวัดอาโอโมริเป็นที่ยอมรบัจาก
ตลาดโลก ในเรื่องของรสชาต ิความหวานกรอบ กลิน่ทีห่อม และผลใหญ่กลมสมบูรณ์ 
อสิระใหท้า่นไดช้มวธิกีารเกบ็ผลแอ๊ปเป้ิล และเพลดิเพลนิกบัการชมิแอ๊ปเป้ิลสดๆจากไร่
ไดไ้ม่อัน้  จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากที ่A-แฟคทอร่ี บรเิวณรมิอ่าวอาโอโมร ิ
มทีัง้รา้นขายของฝาก รา้นขายของทีร่ะลกึและอาหารขึน้ชื่อของเมอืงอาโอโมรอิกีดว้ย  

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 

วนัท่ีห้า            อาโอโมริ - นัง่เรือเฟอรร่ี์ข้ามฟากสู่เมืองฮาโกดาเตะ - โอตาร ุ-  
                         ช้อปป้ิงอิออน มอลล ์
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าเรืออาโอโมริ เพื่อขึน้ “เรือเฟอรร่ี์” ขา้มฟากผ่านช่องแคบสรึุกะ 

ทีก่ ัน้ระหว่างเกาะฮอนชูและเกาะฮอกไกโดเพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือฮาโกดาเตะ ระหว่าง
ทางท่านจะเพลดิเพลนิกบับรรยากาศความเป็นธรรมชาต ิและทศันียภาพทีแ่สนงดงาม
ระหวา่งล่องเรอื  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอาหารกล่องเบน็โตะบนเรือเฟอรร่ี์ 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ หน่ึงในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอน

เหนือของประเทศญี่ปุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิคา้ต่างๆ และทําการประมง
โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิง่จนไดช้ื่อว่าเป็น Wales of the North อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ป
ป้ิงที ่อิออน มอลล ์อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคแบรนดญ์ี่ปุ่นมากมาย 
รวมถงึซื้อสนิคา้ของฝากไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่นโบราณ, ชอ็คโกแลต, กาแฟ, ชาเขยีว, 
ขนมขบเคีย้ว, ผลไม ้ไปจนถงึเสือ้ผา้ เครือ่งสาํอางค ์ฯลฯ 

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

วนัท่ีหก            โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - ซปัโปโร -                
                         ท่ีทาํการรฐับาลเก่า - ช้อปป้ิงย่านทานุกิ โคจิและย่านซุซุกิโนะ - ยบูาริ 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าที่สะทอ้นบนผวิน้ําของ 

คลองโอตาร ุคลองสายวฒันธรรมระหว่างดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้
อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ทีถู่กดดัแปลงมา
จากโกดังเมื่อสมยัก่อนได้อีกด้วย จากนัน้พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก 
พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสียงดนตรีต้อนรบัท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชม
ววิฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่องดนตรโีบราณหลากหลายแบบและสามารถเลอืก
ซือ้กล่องดนตรทีีท่า่นชื่นชอบหรอืจะเลอืกจดัทาํกล่องดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีว
ในโลกกไ็ด ้นอกจากน้ียงัมนีาฬิกาไอน้ําโบราณที่ตัง้เด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ที่มี
อายกุารใชง้านนานนบัศตวรรษคูก่บัเมอืงโอตาร ุ

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 

5 ของญี่ปุน่ ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซึง่แตกต่างจากบรรดาหมูบ่า้น
และเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่น ซึ่งไดร้บัคําแนะนําและพฒันาจากผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้
ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ตามพืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา นําท่าน
ชมอาคารท่ีทําการรัฐบาลเก่าหรือทําเนียบอิฐแดง  สร้างขึ้นในปีค .ศ .1888  
สถาปตัยกรรมน้ีถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตลก์ารสรา้งของโดมแปดเหลีย่ม
นํามาจากรฐัแมสซาชูเสทท ์สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิในการก่อสรา้งประมาณ 2.5 ลา้นกอ้น 
ผูท้ีอ่อกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถิน่และใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็น
อาคารทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในญีปุ่น่ และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหมท้าํ
ใหต้้องสรา้งขึน้มาใหม่ ในปีค.ศ.1911 ปจัจุบนัได้อนุรกัษ์ไว้เป็นสมบตัทิางวฒันธรรม
และใชส้าํหรบัตอ้นรบับุคคลสาํคญัทางการเมอืงของรฐับาลญี่ปุ่น จากนัน้  อสิระใหท้่าน 
ชอ้ปป้ิงทีย่่านทานุกิโคจิและย่านซุซุกิโนะ เป็นย่านทีร่วบรวมรา้นคา้ต่างๆ กว่า 200 
รา้นค้า ท่านสามารถช้อปป้ิงสนิค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสนิค้าแบรนด์เนมจาก
หา้งสรรพสนิคา้ หรอืสนิคา้แฮนดเ์มด ไปจนถงึขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิน่ 
แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทัง้ร้านสําหรบัครอบครวัหรอืร้านกินดื่มแบบคนญี่ปุ่น 
และยงัเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วยามราตรอีกีดว้ย 
ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่เมืองยูบาริ เพ่ือนําท่านเข้าสู่ ท่ีพกัระดบั
เทียบเท่า 3 ดาว 



 

 

 
 
 
 

 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัมือ้อาหารอิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น้ําแร่ ท่ีอดุมไปด้วยแร่ธาตท่ีุ
มีสรรพคณุในการรกัษาโรคต่างๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่าถ้าได้แช่น้ําแรแ่ล้วจะทาํให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 
 

วนัท่ีเจด็           ยบูาริ - สนามบินชินชิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง 
 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัมือ้อาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพ่ือทาํการเชค็อิน 
09.55 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ621 
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดวนัเดินทาง 09-15 ตลุาคม 2562 

 
 
 

 
 
 
 

*ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ  ท่านละ 1,200.-บาท โดยเรียกเกบ็
พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 

 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 49,900.- บาท 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 11,900.- บาท 



 

 

 
 
 

กาํหนดวนัเดินทาง  21-27 ตลุาคม 2562 
 

 
 
 
 
 

 
 

*ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ  ท่านละ 1,200.-บาท โดยเรียกเกบ็
พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 

 
 

กาํหนดวนัเดินทาง 06-12 พฤศจิกายน 2562 
 

 
 
 
 
 

 
 

*ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ  ท่านละ 1,200.-บาท โดยเรียกเกบ็
พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 

 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 50,900.- บาท 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 11,900.- บาท 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 46,900.- บาท 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 11,900.- บาท 



 

 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่

ครบจาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลง
ราคา 

2. การผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง
ในแต่ละประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร ์ไมว่า่กรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดนิทางมกีารใชต้ัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัทีพ่กัมายงัสนามบนิ
สวุรรณภมู ิกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพือ่เชค็สถานะ
ของทวัรว์า่ออกเดนิทางไดห้รอืไม ่ และตรวจเชค็น้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิ
ภายในประเทศทีท่า่นใช ้ เน่ืองจากการกาํหนดน้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิ
ภายในประเทศจะน้อยกวา่สายการบนิระหวา่งประเทศ ขึน้อยูก่บัการกาํหนดของแต่
ละสายการบนิ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

4. หากผูเ้ดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิทัขณะเดนิทาง อาท ิ รา้นอาหาร 
สถานทีท่อ่งเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารใน
สว่นนัน้ให ้
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่น้ําหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ได้

น้ําหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ทา่น และสมัภาระถอืขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 2 ชิน้เทา่นัน้ 
(รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณี
หอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่น บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใช้
เป็นหอ้งพกัคูแ่ลว้เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสาํหรบั 3 
ทา่นใหไ้ด ้จาํเป็นตอ้งจดัหอ้งพกัใหท้า่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
6. คา่ใชจ้า่ยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอาํนวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางใน

ต่างประเทศ 
7. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละไมเ่กนิ 
1,000,000.-บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000.-บาท 
ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสขุภาพ
ระหวา่งการเดนิทาง) 
 



 

 

 
 
 

8. *** เดก็อายตุํ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนั
อุบตัเิหตุเพยีงครึง่เดยีว *** 

9. คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 17 พฤษภาคม 2562 และทา่นตอ้ง
ชาํระเพิม่เตมิในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่า่นไดท้าํ
การจองทวัรแ์ลว้ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางไทย,หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนี และคา่ทาํ

ใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิ คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่

โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่ใชจ้า่ยอื่นๆทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น้ํามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั 
5. คา่ประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทาํเพิม่เตมิ อาทิ

ภยัธรรมชาตรินุแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. คา่น้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน้ําดื่มระหวา่งทวัร)์ 
7. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ  
8. ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เง่ือนไขการชาํระเงิน   

1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000.-บาท  
2. กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ กรณุาชาํระคา่ทวัร์

เตม็จาํนวน 
 

การยกเลิก  
1. กรณุาแจง้ยกเลกิลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํทัง้หมด 
2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
กรณทีีก่รุป๊ออกเดนิทางในชว่งวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เชน่ เทศกาลปีใหม,่ เทศกาล
สงกรานต ์ หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลกาํหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่
เหมาลาํ) จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํและคา่ทวัรท์ัง้หมดทกุกรณ ี
4. เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาํระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถ

เลื่อนวนัเดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิไดใ้นทุกกรณี 



 

 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ี

ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ 
จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัทีส่ดุ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่น่ / การนําสิง่ของผดิ
กฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี 
รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิให้
ทา่นได ้ ไมว่า่จาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิ
สกุลเยน 

2. ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํหรอืคา่
ทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ให้
แลว้เทา่นัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามกาํหนดการได ้ บรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัวา่จะมกีารรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
จากสายการบนิ และไมร่บัผดิชอบต่อคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์
อาทเิชน่คา่โรงแรม คา่รถรบัสง่ไปสนามบนิ คา่อาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากทีท่า่นไดท้าํการจองทวัรแ์ละชาํระคา่มดัจาํเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืว่า
ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขต่างๆ ทีท่างบรษิทัไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 


