HOKKAIDO AOMORi
7DAYS 5NIGHTS BY XJ

ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่ งอาทิตย์อุทยั
สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโดและจังหวัดอาโอโมริ
โนโบริ เบทสึ
โทยะ
ฮาโกดาเตะ

อาโอโมริ

หุบเขาจิ โกคุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของ
ธรรมชาติ ซึง่ ยังคงมีควันพวยพุง่ จากนํ้าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด
ชมความงามของทะเลสาบโทยะทีต่ งั ้ อยูใ่ นวนอุทยานแห่งชาติชคิ อ็ ทสึ-โทยะ,
เยีย่ มชม ฟาร์มหมีสีนํ้าตาล ชมหมีสายพันธุพ์ น้ื เมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว ,
ขึน้ ชมวิวป้อมโกเรียวคาขุบนหอคอยโกเรียวคาคุทาวเวอร์, เดินเล่นชมเมือง
ย่ า นเมือ งเก่ า โมโตมาจิ เขตที่ร วบรวมเอาเรื่อ งราวความเป็ น มาตลอดจน
ประวัตศิ าสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปตั ยกรรมสไตล์ยุโรป, ช้อป
ปิ้ งย่านโกดังอิ ฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ทท่ี ่าเรือริมทะเล, นัง่ กระเช้าสู่
ภูเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยามกลางคืน
นัง่ รถไฟชิ นกังเซน ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลเซคังสู่จงั หวัดอาโอโมริ, ชมความงามของ
ฤดูใบไม้เปลีย่ นสีทล่ี าํ ธารโออิ ราเสะ สายนํ้าทีไ่ หลจากยอดเขาลงสูท่ ะเลสาบโท

โอตารุ

ซัปโปโร

วาดะ ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเกาะฮอนชู, จุดชมวิ วนากาโนะ
โมมิ จิยามะ จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีช่อื ดังของเมืองอาโอโมริ, ช้อปปิ้ งผลิตภัณฑ์
พืน้ เมืองที่ Aแฟคทอรี่, นัง่ เรือเฟอร์รี่ข้ามฟากจากเมืองอาโอโมริส่เู มืองฮาโกดา
เตะ
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เอกลักษณ์
ั่
แห่งวิถชี วี ติ 2 ฝงคลอง
ทีย่ งั คงกลิน่ อายอารยธรรมญีป่ นุ่ แต่กลับสวยงามด้วย
สถาปตั ยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี,
อิสระช้อปปิ้งทีอ่ ิ ออน มอลล์
ชมสถาปตั ยกรรมอันสวยงามของ อาคารที่ทาํ การรัฐบาลเก่า ทีร่ จู้ กั กันในนาม
ทําเนียบอิฐแดง, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งทีย่ ่านทานุกิโคจิ และย่านซูซูกิโนะ

พิเศษ!!
นัง่ รถไฟชิ นกังเซนลอดอุโมงค์ใต้ทะเลเพื่อข้ามเกาะ
นัง่ เรือชมวิ วช่องแคบสึรกุ ะที่อยู่ระหว่างเกาะฮอกไกโดและเกาะฮอนชู
สัมผัสบรรยากาศความงามของใบไม้เปลี่ยนสี
อิ สระให้ท่านได้เก็บและชิ มแอปเปิ้ ลสดๆ จากต้นแบบไม่อนั ้

กําหนดการเดินทาง วันที่ 09-15, 21-27 ตุลาคม / 06-12 พฤศจิกายน 2562
วันแรก

สนามบินดอนเมือง

21.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดิ นทาง และ
ผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์
เที่ยวบินที่ XJ620

23.55 น.
วันที่สอง

สนามบินชิ นชิ โตเสะ - โนโบริ เบทสึ - จิ โกะคุดานิ - ทะเลสาบโทยะ ฟาร์มหมีสีนํ้าตาล - ฮาโกดาเตะ - นัง่ กระเช้าสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ

08.40 น.

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น ชิ น ชิ โ ตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่ น หลัง จากผ่า น
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองโนโบ
ริ เบทสึ เมืองทีม่ แี หล่งนํ้ าพุรอ้ นธรรมชาติทม่ี ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด นํ า
ท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทจ่ี ิ โกะคุดานิ บ่อโคลนเดือดทีธ่ รรมชาติได้

เที่ยง
บ่าย

คํา่

สร้างสรรค์ขน้ึ ซึง่ เกิดจากความร้อนใต้พภิ พเผาผลาญกํามะถันแล้วพวยพุง่ ขึน้ มารวมตัว
กันจนเกิดเป็ นแอ่งขนาดใหญ่ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสู่ ฟาร์มหมี โชวะชิ นซัง ให้ท่านได้ส มั ผัสความน่ ารักและฉลาดแสนรู้ของหมีส ี
นํ้ าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสนี ้ําตาลนี้ถอื เป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย ได้เวลาอัน
สมควรนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าสําคัญของเกาะฮอกไกโด
เปรียบเสมือนดังประตู
่
ทเ่ี ปิ ดรับวัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของตัว
เมืองทีม่ ที งั ้ ตึกเก่า ศาลาประชาคม รวมทัง้ โบสถ์นิกายออเธอร์ดอกซ์ ทีม่ คี วามงดงาม
นําท่าน นัง่ กระเช้าสู่ภเู ขาฮาโกดาเตะ เพือ่ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะ ซึง่ เป็ นจุดชมวิว
ทิวทัศน์ยามกลางคืน และเคยติดอันดับ 1 ใน 3 ของจุดชมวิวทีม่ วี วิ กลางคืนสวยทีส่ ุดใน
ญีป่ นุ่ ถ้าไม่ได้มาชมถือว่ามาไม่ถงึ เมืองฮาโกดาเตะเลยทีเดียว
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

วันที่สาม

ฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ - โกดังอิ ฐแดง - ตลาดปลา หอคอยโกเรียวคาคุ - นัง่ รถไฟชิ นกังเซนสู่เมืองอาโอโมริ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินเล่นที่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi Historical District) เขตที่
รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็ นมา ตลอดจนประวัตศิ าสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูป
ของสถาปตั ยกรรมสไตล์ยุโรป ซึง่ ได้รบั อิทธิพลมาตัง้ แต่สมัยญีป่ นุ่ เปิ ดเมืองฮาโกดาเตะ
เป็ นเมืองท่าสําหรับทําการค้ากับต่างชาติ โดยมีสงิ่ ปลูกสร้างทีน่ ่ าสนใจมากมาย อาทิ
ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปตั ยกรรมแบบยุโรปซึง่ เคยถูกใช้เป็ นที่
ทําการของคณะผูป้ กครองเมืองตัง้ แต่ปีค.ศ.1900 โบถส์เก่า (Church Group of
Motomachi) ที่ทําให้นึกย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองท่าสําคัญ ซึ่งยังคงรักษา
สถาปตั ยกรรมอันทรงคุณค่า และเป็ นเอกลักษณ์ได้ไว้เป็ นอย่างดี จากนัน้ นําท่านเดิน
เล่นที่ โกดังอิ ฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่ที ่าเรือริมทะเล โกดังแห่งนี้ถูกสร้าง
ตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง ปจั จุบนั โกดังจํานวน 5 หลังได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็ น
ร้านค้าขายของทีร่ ะลึก, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ ฯลฯ ทําให้เป็ นย่านช้อปปิ้ งทีส่ ามารถ
เดินเล่น เลือกซือ้ ของฝากและชมวิวท่าเรือไปพร้อมๆ กัน ได้เวลาอันสมควร นําท่านชม
ตลาดสดยามเช้า ตลาดทีน่ ําเข้าอาหารทะเลทีส่ าํ คัญของเกาะฮอกไกโด

เที่ยง
บ่าย

คํา่

โดยแบ่งเป็ นโซนขายผักผลไม้และอาหารทะเล แต่ไฮไลต์ของตลาดอยู่ทอ่ี าหารทะเล ปู
ฮอกไกโดอันเลื่องชื่อเนื้อนุ่ มหวานอร่อย อีกทัง้ ยังมีซูชหิ น้าต่างๆ มากมาย ทีท่ งั ้ สดและ
อร่อยให้ทา่ นเดินชมและเลือกซือ้ ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา
นําท่านเดินทางชม ป้ อมโกเรียวคาคุ ป้อมปราการตะวันตกแห่งแรกของญี่ปุ่น สร้าง
ขึน้ ในปี ค.ศ. 1857 ในอดีตป้อมปราการแห่งนี้ใช้เป็ นทีป่ ้ องกันการรุกรานจากแคว้นทาง
เหนือ แต่พอถึงยุคของการฟื้ นฟูอํานาจให้แก่จกั รพรรดิในปี ค.ศ. 1868 โชกุนในสมัย
นัน้ คือ โชกุนของตระกูลโทกุกาว่า ยังไม่ยอมคืนอํานาจการปกครอง จึงได้ลภ้ี ยั หนีมา
ปกั หลักที่ป้อมปราการแห่งนี้ และได้ใช้ป้อมแห่งนี้เป็ นศูนย์กลางการต่อต้านกองทัพ
ขององค์จกั รพรรดิ แต่ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งเป็ นฝา่ ยพ่ายแพ้ไปในปี ค.ศ. 1869 ปจั จุบนั บริเวณ
ป้อมแห่งนี้ได้กลายเป็ นสวนสาธารณะที่นิยมใช้เป็ นสถานที่ชมดอกซากุระที่มชี ่อื เสียง
แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ได้เวลาอันสมควร นํ าเดินทางสู่ สถานี รถไฟชิ นฮาโกดาเตะ-โฮคุ
โตะ เพื่อนัง่ รถไฟชิ นกังเซนไปยังสถานี รถไฟชิ นอาโอโมริ เมืองอาโอโมริ ทุกท่าน
จะได้สมั ผัสกับประสบการณ์การนัง่ รถไฟชิ นกังเซนลอดอุโมงค์เซคัง อุโมงค์ลอดใต้
ทะเลที่ ย าวเป็ นอัน ดับ สองของโลกรองจากอุโ มงค์ก็อ ทธาร์ด เบสในประเทศ
สวิ สเซอร์แลนด์ อุโมงค์เซคังเป็ นอุโมงค์ทเ่ี ชื่อมระหว่างเกาะฮอนชูกบั เกาะฮอกไกโด
เพือ่ ข้ามจากเกาะทางตอนกลางสูเ่ กาะทางตอนเหนือของประเทศญีป่ นุ่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

วันที่สี่

อาโอโมริ - ลําธารโออิ ราเสะ - ทะเลสาบโทวาดะ - จุดชมวิ วโมมิ จิยามะ กิ จกรรมเก็บแอปเปิ้ ลทานในสวน - ช้อปปิ้ งที่ A แฟคทอรี่

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ ลําธารโออิ ราเสะ เป็ นลําธารทีไ่ หลไปตามหุบเขาโออิราเสะ ยาวกว่า
14 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางของลําธาร ท่านจะได้พบกับนํ้าตกต่างๆ หินรูปทรงแปลกตา
และทัศนียภาพทีส่ วยงามตลอดเส้นทางจนถึง ทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบทีต่ งั ้ อยู่ใน
วนอุทยานแห่งชาติโทวาดะ ฮาจิมนั ไต ทีเ่ กิดบนปากปล่องภูเขาไฟที่ระเบิดในอดีตจน
เป็ นแอ่งขนาดใหญ่ และมีความลึกถึง 327 เมตร ถือเป็ นทะเลสาบที่ลกึ ที่สุดอันดับ 3
ของประเทศญี่ปุ่น ความพิเศษของทะเลสาบแห่งนี้อยู่ตรงที่น้ํ าในทะเลสาบแห่งนี้ใส
สะอาดมาก ขนาดทีว่ า่ สามารถมองลึกลงไปได้ถงึ 10 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

บ่าย

คํา่

นําท่านสัมผัสฤดูกาลใบไม้เปลีย่ นสีอย่างเต็มอิม่ ทีจ่ ดุ ชมวิ วนากาโนะ โมมิ จิยามะ เป็ น
หนึ่งในสถานทีช่ มใบไม้เปลีย่ นสียอดนิยมของภูมภิ าคโทโฮขุ ภายในบริเวณนัน้ มีต้นเม
่ เวณภูเขา ทําให้ท่านจะได้เห็นวิวต้นเม
เปิ้ ลอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ทีเ่ รียงรายกันทัวบริ
เปิ้ ลผลัดสีใบเป็ นสีสม้ สลับสีเหลืองและสีแดงทัวทั
่ ง้ บริเวณ จากนัน้ นําท่านสนุ กสนานกับ
กิ จกรรมเก็บแอปเปิ้ ลทานภายในสวน จังหวัดอาโอโมริคอื แหล่งปลูกแอปเปิ้ ลที่มี
ชื่อ เสีย งเป็ น อัน ดับ หนึ่ ง ของญี่ปุ่ น แอปเปิ้ ล ของจัง หวัด อาโอโมริเ ป็ น ที่ย อมรับ จาก
ตลาดโลก ในเรื่องของรสชาติ ความหวานกรอบ กลิน่ ทีห่ อม และผลใหญ่กลมสมบูรณ์
อิสระให้ทา่ นได้ชมวิธกี ารเก็บผลแอ๊ปเปิ้ล และเพลิดเพลินกับการชิมแอ๊ปเปิ้ ลสดๆจากไร่
ได้ไม่อนั ้ จากนัน้ อิสระให้ท่านเลือกซือ้ ของฝากที่ A-แฟคทอรี่ บริเวณริมอ่าวอาโอโมริ
มีทงั ้ ร้านขายของฝาก ร้านขายของทีร่ ะลึกและอาหารขึน้ ชื่อของเมืองอาโอโมริอกี ด้วย
อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

วันที่ห้า

อาโอโมริ - นัง่ เรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสู่เมืองฮาโกดาเตะ - โอตารุ ช้อปปิ้ งอิ ออน มอลล์

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออาโอโมริ เพื่อขึน้ “เรือเฟอร์รี่” ข้ามฟากผ่านช่องแคบสึรุกะ
ทีก่ นั ้ ระหว่างเกาะฮอนชูและเกาะฮอกไกโดเพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่ าเรือฮาโกดาเตะ ระหว่าง
ทางท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศความเป็ นธรรมชาติ และทัศนียภาพทีแ่ สนงดงาม
ระหว่างล่องเรือ
รับประทานอาหารกลางวันแบบอาหารกล่องเบ็นโตะบนเรือเฟอร์รี่
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสําคัญทางตอน
เหนือของประเทศญี่ปุ่น ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทําการประมง
โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ่ จนได้ช่อื ว่าเป็ น Wales of the North อิสระให้ท่านได้เลือกช้อป
ปิ้ งที่ อิ ออน มอลล์ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคแบรนด์ญ่ปี ุ่นมากมาย
รวมถึงซื้อสินค้าของฝากไม่ว่าจะเป็ นขนมญี่ปุ่นโบราณ, ช็อคโกแลต, กาแฟ, ชาเขียว,
ขนมขบเคีย้ ว, ผลไม้ ไปจนถึงเสือ้ ผ้า เครือ่ งสําอางค์ ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่หก

โอตารุ - คลองโอตารุ - พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร ที่ทาํ การรัฐบาลเก่า - ช้อปปิ้ งย่านทานุกิ โคจิ และย่านซุซุกิโนะ - ยูบาริ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นํ าท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวนํ้ าของ
คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้
อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองจากร้านค้าต่างๆ ทีถ่ ูกดัดแปลงมา
จากโกดังเมื่อสมัยก่ อนได้อีกด้วย จากนั น้ พาท่ า นเพลิด เพลิน ไปกับ เสีย งเพลงจาก
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ก ล่ อ งดนตรี ที่ส่ง เสีย งดนตรีต้อ นรับ ท่ า น ภายในอาคารท่ า นจะได้ช ม
วิวฒ
ั นาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบและสามารถเลือก
ซือ้ กล่องดนตรีทท่ี า่ นชื่นชอบหรือจะเลือกจัดทํากล่องดนตรีของคุณเองทีม่ เี พียงชิน้ เดียว
ในโลกก็ได้ นอกจากนี้ยงั มีนาฬิกาไอนํ้ าโบราณที่ตงั ้ เด่นอยู่หน้าอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ที่มี
อายุการใช้งานนานนับศตวรรษคูก่ บั เมืองโอตารุ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ
5 ของญี่ปนุ่ ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึง่ แตกต่างจากบรรดาหมูบ่ า้ น
และเมืองทัวไปในญี
่
่ปุ่น ซึ่งได้รบั คําแนะนํ าและพัฒนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญชาวอเมริกนั ดังนัน้
ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าตามพืน้ ฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นําท่าน
ชมอาคารที่ ทํ า การรัฐ บาลเก่ า หรื อ ทํ า เนี ย บอิ ฐ แดง สร้ า งขึ้ น ในปี ค .ศ.1888
สถาปตั ยกรรมนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลีย่ ม
นํามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ ในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน
ผูท้ อ่ี อกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิน่ และใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ น
อาคารทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ดุ ในญีป่ นุ่ และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทาํ
ให้ต้องสร้างขึน้ มาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปจั จุบนั ได้อนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรม
และใช้สาํ หรับต้อนรับบุคคลสําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น จากนัน้ อิสระให้ท่าน
ช้อปปิ้ งทีย่ ่านทานุกิโคจิ และย่านซุซุกิโนะ เป็ นย่านทีร่ วบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200
ร้านค้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นสินค้าแบรนด์เนมจาก
ห้างสรรพสินค้า หรือสินค้าแฮนด์เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิ น่
แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทัง้ ร้านสําหรับครอบครัวหรือร้านกินดื่มแบบคนญี่ปุ่น
และยังเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วยามราตรีอกี ด้วย
ได้ เ วลาอัน สมควร นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่เ มื อ งยูบ าริ เพื่ อ นํ า ท่ า นเข้ า สู่ที่ พ กั ระดับ
เทียบเท่า 3 ดาว

เที่ยง
บ่าย

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังมือ้ อาหารอิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่นํ้าแร่ ที่อดุ มไปด้วยแร่ธาตุที่
มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าได้แช่นํ้าแร่แล้วจะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึน้

วันที่เจ็ด

ยูบาริ - สนามบินชิ นชิ โตเสะ - สนามบินดอนเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังมือ้ อาหารเช้า นําท่านเดิ นทางสู่สนามบินชิ นชิ โตเสะ เพื่อทําการเช็คอิ น
เดิ นทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621
เดิ นทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ


09.55 น.
15.10 น.

อัตราค่าบริการ

กําหนดวันเดินทาง 09-15 ตุลาคม 2562
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั ๋วเครือ่ งบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

49,900.- บาท

สําหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

11,900.- บาท

*ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,200.-บาท โดยเรียกเก็บ
พร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ*

กําหนดวันเดินทาง 21-27 ตุลาคม 2562
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั ๋วเครือ่ งบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

50,900.- บาท

สําหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

11,900.- บาท

*ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,200.-บาท โดยเรียกเก็บ
พร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ*

กําหนดวันเดินทาง 06-12 พฤศจิกายน 2562
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั ๋วเครือ่ งบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

46,900.- บาท

สําหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

11,900.- บาท

*ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,200.-บาท โดยเรียกเก็บ
พร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ*

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่
ครบจํานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลง
ราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. หากผูเ้ ดินทางมีการใช้ต ั ๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดทีพ่ กั มายังสนามบิน
สุวรรณภูมิ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซือ้ ตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพือ่ เช็คสถานะ
ของทัวร์วา่ ออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ้าหนักสัมภาระของสายการบิน
ภายในประเทศทีท่ า่ นใช้
เนื่องจากการกําหนดนํ้าหนักสัมภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึน้ อยูก่ บั การกําหนดของแต่
ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
4. หากผูเ้ ดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษทั ขณะเดินทาง อาทิ ร้านอาหาร
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯจะไม่คนื เงินค่าบริการใน
ส่วนนัน้ ให้
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่านํ้าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้
นํ้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน้ เครือ่ งได้ทา่ นละ 2 ชิน้ เท่านัน้
(รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณี
ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบางโรงแรมจะใช้
เป็ นห้องพักคูแ่ ล้วเสริมเตียง ในกรณีทท่ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสําหรับ 3
ท่านให้ได้ จําเป็ นต้องจัดห้องพักให้ทา่ นเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
6. ค่าใช้จา่ ยของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางใน
ต่างประเทศ
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน
1,000,000.-บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท
ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพ
ระหว่างการเดินทาง)

8. *** เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปีขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุม้ ครองประกัน
อุบตั เิ หตุเพียงครึง่ เดียว ***
9. ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และท่านต้อง
ชําระเพิม่ เติมในกรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทีท่ า่ นได้ทาํ
การจองทัวร์แล้ว
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย,หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีน
และค่าทํา
ใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรนุ แรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านํ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ้าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิ ปไกด์และคนขับรถ
8. ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
เงื่อนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000.-บาท
2. กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการ
3. กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์
เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจําทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
กรณีทก่ี รุป๊ ออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาล
สงกรานต์ หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่า
เหมาลํา) จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทงั ้ หมดทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถ
เลื่อนวันเดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ
จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีส่ ดุ ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ นุ่ / การนําสิง่ ของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงิน
สกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่า
ทัวร์ได้กต็ ่อเมือ่ ทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้
แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
จากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์
อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากทีท่ า่ นได้ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงือ่ นไขต่างๆ ทีท่ างบริษทั ได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประการ

