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นําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั 
สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโดและจงัหวดัอาโอโมริ 

โนโบริเบทสึ หบุเขาจิโกขดุานิ หรอืหุบผานรก พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของ
ธรรมชาต ิซึ"งยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากนํ%าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด 

โทยะ  ชมความงามของทะเลสาบโทยะที"ตั %งอยูใ่นวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
เยี"ยมชม ฟารม์หมีสีนํ*าตาล ชมหมสีายพนัธุพ์ื%นเมอืงฮอกไกโดกว่ารอ้ยตวั , 

ฮาโกดาเตะ ขึ%นชมววิป้อมโกเรยีวคาขบุนหอคอยโกเรียวคาขทุาวเวอร,์ เดนิเล่นชมเมอืง  
ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ เขตที"รวบรวมเอาเรื"องราวความเป็นมาตลอดจน
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรปูของสถาปตัยกรรมสไตลย์ุโรป, ชอ้ป
ปิ%งยา่นโกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปีที"ท่าเรอืรมิทะเล, นั �งกระเช้าสู่
ภเูขาฮาโกดาเตะ ชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะยามกลางคนื 
 



 

 

 

 

 
 
 

อาโอโมริ นั �งรถไฟชินคนัเซน ลอดอุโมงคใ์ต้ทะเลเซคงัสู่จงัหวดัอาโอโมร,ิ ชมความงามของ
ฤดใูบไมเ้ปลี"ยนสทีี"ลาํธารโออิราเสะ สายนํ%าที"ไหลจากยอดเขาลงสู่ทะเลสาบโท 

 วาดะ ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที"ใหญ่ที"สุดในเกาะฮอนชู, จุดชมวิวนากาโนะ 
โมมิจิยามะ จุดชมววิใบไมเ้ปลี"ยนสชีื"อดงัของเมอืงอาโอโมร,ิ ช้อปปิ%งผลติภณัฑ์
พื%นเมอืงที" เอ แฟคทอรี�, นั �งเรือเฟอรรี์�ข้ามฟากจากเมอืงอาโอโมรสิู่เมอืงฮาโก
ดาเตะ 

โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตาร ุเอกลกัษณ์
แห่งวถิชีวีติ 2 ฝ ั "งคลอง ที"ยงัคงกลิ"นอายอารยธรรมญี"ปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปตัยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี, 

 อสิระชอ้ปปิ%งที"อิออน มอลล ์
ซปัโปโร   ชมสถาปตัยกรรมอนัสวยงามของ อาคารที�ทาํการรฐับาลเก่า ที"รูจ้กักนัในนาม

ทาํเนียบอฐิแดง, เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ%งที"ย่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่ 

พิเศษ!!!  
����นั �งรถไฟชินคนัเซน็ลอดอโุมงคใ์ต้ทะเลเพื�อข้ามเกาะ 
����นั �งเรือชมวิวช่องแคบสึรกุะที�อยู่ระหว่างเกาะฮอกไกโดและเกาะฮอนช ู
����สมัผสับรรยากาศความงามของใบไม้เปลี�ยนสี 
����อิสระให้ท่านได้เกบ็และชิมแอปเปิ* ลสดๆ จากต้นแบบไม่อั *น  

 

กาํหนดการเดินทางวนัที� 9-15, 21-27 ตลุาคม / C-DE พฤศจิกายน EGCE 

วนัแรก             สนามบินดอนเมือง 
 

ED.II น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง ชั �น � เคาน์เตอร ์ � เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และ
ผา่นขั �นตอนการเชค็อิน 

23.55 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชีย เอก็ซ์ 
   เที�ยวบินที� XJ620 
 

วนัที�สอง           สนามบินชินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกขดุานิ – ทะเลสาบโทยะ – 
                          ฟารม์หมีสีนํ*าตาล – ฮาโกดาเตะ – นั �งกระเช้าสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ 
 

IP.QI น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผา่น
ขั *นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโนโบ 



 

 

 

 

 
 
 

 ริเบทสึ เมอืงที"มแีหล่งนํ%าพุรอ้นธรรมชาตทิี"มชีื"อเสยีงแห่งหนึ"งของเกาะฮอกไกโด นํา
ท่านชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิี"จิโกขดุานิ บ่อโคลนเดอืดที"ธรรมชาตไิด ้

 สรา้งสรรคข์ึ%น ซึ"งเกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพเผาผลาญกํามะถนัแลว้พวยพุ่งขึ%นมารวมตวั
กนัจนเกดิเป็นแอ่งขนาดใหญ่ จากนั %นนําท่านเดนิทางสู่ทะเลสาบโทยะ  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านสู่ ฟารม์หมีโชวะชินซงั ใหท่้านไดส้มัผสัความน่ารกัและฉลาดแสนรูข้องหมสีี

นํ%าตาลนบั ?@@ ตวั ที"ใกลส้ญูพนัธุแ์ละหาดยูาก ในญี"ปุน่นี%จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านั %น ชาวไอนุเชื"อกนัว่าหมสีนํี%าตาลนี%ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย ไดเ้วลาอนั
สมควรนําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ อดตีเมอืงท่าสําคญัของเกาะฮอกไกโด 
เปรยีบเสมอืนดั "งประตูที"เปิดรบัวฒันธรรมตะวนัตกสู่ประเทศญี"ปุน่ ชมความงามของตวั
เมอืงที"มทีั %ง ตกึเก่า ศาลาประชาคม รวมทั %งโบสถนิ์กายออเธอรด์อกซ ์ ที"มคีวามงดงาม 
นําท่าน นั �งกระเช้าสู่ภเูขาฮาโกดาเตะ เพื"อชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะ ซึ"งเป็นจุดชมววิ
ทวิทศัน์ยามกลางคนื และเคยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของจดุชมววิที"มวีวิกลางคนืสวยที"สุดใน
ญี"ปุน่ ถา้ไมไ่ดม้าชมถอืว่ามาไมถ่งึเมอืงฮาโกดาเตะเลยทเีดยีว 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัที�สาม           ฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – โกดงัอิฐแดง – ตลาดปลา –  
                          หอคอยโกเรียวคาข ุ– นั �งรถไฟชินคนัเซน็สู่เมืองอาโอโมริ  
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
IP.II น. นําท่านเดนิเล่นที� ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi Historical District)  เขตที�

รวบรวมเอาเรื�องราวความเป็นมา ตลอดจนประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรปู
ของสถาปตัยกรรมสไตลย์โุรป ซึ�งไดร้บัอทิธพิลมาตั ,งแต่สมยัญี�ปุ่นเปิดเมอืงฮาโกดาเตะ
เป็นเมอืงท่าสาํหรบัทาํการคา้กบัต่างชาต ิ โดยมสีิ�งปลูกสรา้งที�น่าสนใจมากมาย อาท ิ
ศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) สถาปตัยกรรมแบบยโุรปซึ�งเคยถูกใชเ้ป็นที�
ทาํการของคณะผูป้กครองเมอืงตั ,งแต่ปีค.ศ.1900 โบถสเ์ก่า (Church Group of 
Motomachi) ที�ทาํใหนึ้กยอ้นถงึอดตีอนัรุง่เรอืงของเมอืงท่าสําคญั ซึ�งยงัคงรกัษา
สถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า และเป็นเอกลกัษณ์ไดไ้วเ้ป็นอย่างด ี จากนั ,น นําท่านเดนิ
เล่นที" โกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปีที"ท่าเรอืรมิทะเล โกดงัแห่งนี%ถูกสรา้ง
ตามแบบตะวนัตกดว้ยอฐิแดง ปจัจบุนัโกดงัจาํนวน 5 หลงัไดถู้กดดัแปลงใหก้ลายเป็น
รา้นคา้ขายของที"ระลกึ, รา้นอาหาร, รา้นกาแฟ ฯลฯ ทาํใหเ้ป็นยา่นชอ้ปปิ%งที"สามารถ
เดนิเล่น เลอืกซื%อของฝากและชมววิท่าเรอืไปพรอ้มๆ กนั ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านชม  



 

 

 

 

 
 
 

 ตลาดสดยามเช้าอะซา-อิชิ ตลาดกลางที�นําเขา้อาหารทะเลที�สาํคญัของเกาะฮอกไก
โด แบ่งออกเป็นโซนขายผกัผลไมแ้ละอาหารทะเล แต่ไฮไลตข์องตลาดอยูท่ี�อาหารทะเล  

 ปฮูอกไกโดอนัเลื�องชื�อเนื,อนุ่มหวานอรอ่ย อกีทั ,งยงัมซีูชหิน้าต่างๆ มากมาย ที�ทั ,งสด
และอรอ่ยใหท่้านเดนิชมและเลอืกซื,อตามอธัยาศยั 

เที�ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลา 
บ่าย นําท่านเดนิทางชม ป้อมโกเรียวคาค ุ  ป้อมปราการตะวนัตกแห่งแรกของญี�ปุ่น  สรา้ง

ขึ,นในปี ค.ศ. 1857  ในอดตีป้อมปราการแห่งนี,ใชเ้ป็นที�ป้องกนัการรกุรานจากแควน้ทาง
เหนือ  แต่พอถงึยคุของการฟื,นฟูอํานาจใหแ้ก่จกัรพรรดใินปี ค.ศ. 1868 โชกุนในสมยั
นั ,น คอื โชกุนของตระกูลโทกุกาว่า  ยงัไมย่อมคนือํานาจการปกครอง  จงึไดล้ี,ภยัหนีมา
ปกัหลกัที�ป้อมปราการแห่งนี,  และไดใ้ชป้้อมแห่งนี,เป็นศูนยก์ลางการต่อตา้นกองทพั
ขององคจ์กัรพรรด ิ แต่ในที�สุดกต็อ้งเป็นฝา่ยพ่ายแพไ้ปในปี ค.ศ. 1869  ปจัจบุนับรเิวณ
ป้อมแห่งนี,ไดก้ลายเป็นสวนสาธารณะที�นิยมใชเ้ป็นสถานที�ชมดอกซากุระที�มชีื�อเสยีง
แห่งหนึ�งของญี�ปุ่น ไดเ้วลาอนัสมควร นําเดนิทางสู่ สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ-โฮคุ
โตะ เพื�อนั �งรถไฟชินคนัเซน็ไปยงัสถานีรถไฟชินอาโอโมริ เมืองอาโอโมริ ทุกท่าน
จะไดส้มัผสักบัประสบการณ์การนั �งรถไฟชินคนัเซน็ลอดอโุมงคเ์ซคงั อโุมงคล์อดใต้
ทะเลที�ยาวเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากอโุมงคก์อ็ทธารด์เบสในประเทศ
สวิสเซอรแ์ลนด ์ อุโมงคเ์ซคงัเป็นอุโมงคท์ี�เชื�อมระหว่างเกาะฮอนชกูบัเกาะฮอกไกโด
เพื�อขา้มจากเกาะทางตอนกลางสู่เกาะทางตอนเหนือของประเทศญี�ปุน่ 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัที�สี�              อาโอโมริ – ลาํธารโออิราเสะ – ทะเลสาบโทวาดะ – จดุชมวิวโมมิจิยามะ – 
                        กิจกรรมเกบ็แอปเปิ* ลทานในสวน – ช้อปปิ* งที� A แฟคทอรี� 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
IP.II น. นําท่านเดนิทางสู่ ลาํธารโออิราเสะ เป็นลาํธารที"ไหลไปตามหุบเขาโออริาเสะ ยาวกว่า 

?G กโิลเมตร ตลอดเสน้ทางของลาํธาร ท่านจะไดพ้บกบันํ%าตกต่างๆ หนิรปูทรงแปลกตา 
และทศันียภาพที"สวยงามตลอดเสน้ทางจนถงึ ทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบที"ตั %งอยูใ่น
วนอุทยานแห่งชาตโิทวาดะ ฮาจมินัไต ที"เกดิบนปากปล่องภเูขาไฟที"ระเบดิในอดตีจน
เป็นแอ่งขนาดใหญ่ และมคีวามลกึถงึ HIJ เมตร ถอืเป็นทะเลสาบที"ลกึที"สุดอนัดบั H 
ของประเทศญี"ปุน่ ความพเิศษของทะเลสาบแห่งนี%อยูต่รงที"นํ%าในทะเลสาบแห่งนี%ใส
สะอาดมาก ขนาดที"ว่าสามารถมองลกึลงไปไดถ้งึ ?@ เมตร  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 

 
 
 

บ่าย นําท่านสมัผสัฤดกูาลใบไมเ้ปลี�ยนสอีย่างเตม็อิ�มที�จดุชมวิวนากาโนะ โมมิจิยามะ เป็น
หนึ"งในสถานที"ชมใบไมเ้ปลี"ยนสยีอดนิยมของภูมภิาคโทโฮข ุภายในบรเิวณนั %นมตีน้เม 

 เปิ%ลอายเุก่าแก่กว่า I@@ ปี ที"เรยีงรายกนัทั "วบรเิวณภเูขา ทําใหท่้านจะไดเ้หน็ววิตน้เม
เปิ%ลผลดัสใีบเป็นสสีม้สลบัสเีหลอืงและสแีดงทั "วทั %งบรเิวณ จากนั %นนําท่านสนุกสนานกบั
กิจกรรมเกบ็แอปเปิ* ลทานภายในสวน จงัหวดัอาโอโมรคิอืแหล่งปลกูแอปเปิ%ลที"มี
ชื"อเสยีงเป็นอนัดบัหนึ"งของญี"ปุน่ แอปเปิ%ลของจงัหวดัอาโอโมรเิป็นที"ยอมรบัจาก
ตลาดโลก ในเรื"องของรสชาต ิ ความหวานกรอบ กลิ"นที"หอม และผลใหญ่กลมสมบรูณ์ 
อสิระใหท่้านไดช้มวธิกีารเกบ็ผลแอ๊ปเปิ%ล และเพลดิเพลนิกบัการชมิแอ๊ปเปิ%ลสดๆจากไร่
ไดไ้มอ่ั %น  จากนั %นอสิระใหท่้านเลอืกซื%อของฝากที" A-แฟคทอรี� บรเิวณรมิอ่าวอาโอโมร ิ
มทีั %งรา้นขายของฝาก รา้นขายของที"ระลกึและอาหารขึ%นชื"อของเมอืงอาโอโมรอิกีดว้ย  

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 

วนัที�ห้า            อาโอโมริ – นั �งเรือเฟอรรี์�ข้ามฟากสู่เมืองฮาโกดาเตะ – โอตาร ุ–  
                         ช้อปปิ* งอิออน มอลล ์
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
IP.II น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าเรืออาโอโมริ เพื"อขึ%น “เรือเฟอรรี์�” ขา้มฟากผ่านช่องแคบสรึกุะ 

ที"กั %นระหว่างเกาะฮอนชแูละเกาะฮอกไกโดเพื"อมุง่หน้าสู่ ท่าเรือฮาโกดาเตะ ระหว่าง
ทางท่านจะเพลดิเพลนิกบับรรยากาศความเป็นธรรมชาต ิ และทศันียภาพที"แสนงดงาม
ระหว่างล่องเรอื  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอาหารกล่องเบน็โตะบนเรือเฟอรรี์� 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตาร ุ หนึ"งในเมอืงโบราณที"เคยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอน

เหนือของประเทศญี"ปุน่ ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิคา้ต่างๆ และทาํการประมง
โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิ"งจนไดช้ื"อว่าเป็น Wales of the North อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ป
ปิ%งที" อิออน มอลล ์ อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซื%อสนิคา้อุปโภคบรโิภคแบรนดญ์ี"ปุน่มากมาย 
รวมถงึซื%อสนิคา้ของฝากไม่ว่าจะเป็นขนมญี"ปุน่โบราณ, ชอ็คโกแลต, กาแฟ, ชาเขยีว, 
ขนมขบเคี%ยว, ผลไม ้ไปจนถงึเสื%อผา้ เครื"องสาํอางค ์ฯลฯ 

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

วนัที�หก            โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ซปัโปโร –                
                         ที�ทาํการรฐับาลเก่า – ช้อปปิ* งทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่ – ยบูาริ 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
IP.II น. นําท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าที"สะทอ้นบนผวินํ%าของ 

คลองโอตาร ุ คลองสายวฒันธรรมระหว่างดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้
อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซื%อสนิคา้พื%นเมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ที"ถูกดดัแปลงมา
จากโกดงัเมื"อสมยัก่อนไดอ้กีดว้ย จากนั %นพาท่านเพลดิเพลนิไปกบัเสยีงเพลงจาก 
พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ที"ส่งเสยีงดนตรตีอ้นรบัท่าน ภายในอาคารท่านจะไดช้ม
ววิฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่องดนตรโีบราณหลากหลายแบบและสามารถเลอืก
ซื%อกล่องดนตรทีี"ท่านชื"นชอบหรอืจะเลอืกจดัทาํกล่องดนตรขีองคุณเองที"มเีพยีงชิ%นเดยีว
ในโลกกไ็ด ้ นอกจากนี%ยงัมนีาฬกิาไอนํ%าโบราณที"ตั %งเด่นอยูห่น้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ ที"มี
อายกุารใชง้านนานนบัศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ 

เที�ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 

5 ของญี"ปุ่น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลา้ยตารางหมากรกุซึ"งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้น
และเมอืงทั "วไปในญี"ปุ่น ซึ"งไดร้บัคําแนะนําและพฒันาจากผูเ้ชี"ยวชาญชาวอเมรกินั ดงันั %น
ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี"เหลี"ยมผนืผา้ตามพื%นฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา นําท่าน
ชมอาคารที�ทาํการรฐับาลเก่าหรอืทําเนียบอฐิแดง สรา้งขึ%นในปีค.ศ.?YYY  
สถาปตัยกรรมนี%ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตลก์ารสรา้งของโดมแปดเหลี"ยม
นํามาจากรฐัแมสซาชเูสทท ์ สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิในการก่อสรา้งประมาณ I.Z ลา้นกอ้น 
ผูท้ี"ออกแบบอาคารนี%เป็นสถาปนิกทอ้งถิ"นและใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารนี%เคยเป็น
อาคารที"ใหญ่และสงูที"สุดในญี"ปุน่ และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิ ต่อมาถูกไฟไหมท้าํ
ใหต้อ้งสรา้งขึ%นมาใหม ่ ในปีค.ศ.?[?? ปจัจบุนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรม
และใชส้าํหรบัตอ้นรบับุคคลสาํคญัทางการเมอืงของรฐับาลญี"ปุน่ จากนั %น  อสิระใหท่้าน 
ชอ้ปปิ%งที"ย่านทานุกิและย่านซูซูกิโน่ เป็นย่านที"รวบรวมรา้นคา้ต่างๆ กว่า 200 
รา้นคา้ ท่านสามารถชอ้ปปิ%งสนิคา้หลากหลายไมว่่าจะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมจาก
หา้งสรรพสนิคา้ หรอืสนิคา้แฮนดเ์มด ไปจนถงึขนมของฝากมากมาย และยา่นซูซูกโิน่ 
แหล่งรวมรา้นอาหารมากมาย ทั %งรา้นสาํหรบัครอบครวัหรอืรา้นกนิดื"มแบบคนญี"ปุน่ 
และยงัเป็นแหล่งท่องเที"ยวยามราตรอีกีดว้ย ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่
เมืองยบูาริ เพื�อนําท่านเข้าสู่ที�พกัระดบัเทียบเท่า U ดาว 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 



 

 

 

 

 
 
 

หลงัมื�ออาหารอิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่นํ�าแร่ ที�อดุมไปด้วยแร่ธาตทีุ�
มีสรรพคณุในการรกัษาโรคต่างๆ ซึ�งเชื�อกนัว่าถ้าได้แช่นํ�าแร่แล้วจะทาํให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ�น 
 

วนัที�เจด็           ยบูาริ – สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินดอนเมือง 
 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

หลงัมื*ออาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพื�อทาํการเชค็อิน 
IV.GG น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที�ยวบินที� XJ621 
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

กาํหนดวนัเดินทาง TU-V� ตุลาคม WXYW 
 
 
 
 

 
 

กาํหนดวนัเดินทาง WV-WZ ตุลาคม WXYW 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั [วเครื�องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ �U,UTT.- บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ DD,VII.-  บาท 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั [วเครื�องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ XT,UTT.- บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ DD,VII.- บาท 



 

 

 

 

 
 

กาํหนดวนัเดินทาง 06-12 พฤศจิกายน WXYW 
 
 
 

 
 
 

 
ราคานี*ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขบั ท่านละ D,EII บาท โดยเรียกพร้อมกบัค่าทวัร ์

**ราคานี*รวมรายการทวัร ์ค่าตั Xวเครื�องบิน** 
 
 
 

หมายเหต ุ

1. การเดนิทางในแต่ละครั ,งจะต้องมผีู้โดยสารจํานวน BC ท่านขึ,นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Eในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั ,นๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ Eไมค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตั Hวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�ก่อนซื,อตั Hวเดนิทางภายในประเทศ เพื�อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็นํ,าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการ
กําหนดนํ,าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึ,นอยูก่บัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทั ,งนี,ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที�
เกดิขึ,น 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที�
ท่องเที�ยวหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนั ,นให ้

อตัราค่าบริการนี�รวม 

1. ค่าตั Hวโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั ,นประหยดั 
2. ค่านํ,าหนกัสมัภาระที�มาพรอ้มกบัตั Hวเครื�องบนิ 

-สายการบนิไทย ไดนํ้,าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดนํ้,าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั [วเครื�องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ �Y,UTT.- บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ DD,VII.- บาท 



 

 

 

 

-สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์ได้นํ�าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระถือ
ขึ�นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ�นเท่านั�น (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 

3. ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที�ม ี3 เตยีงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีี�ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท่้านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิ,ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเปิ,ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.-  

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั ,งนี,เป็นไปตามเงื�อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

**เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ,นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึ�งเดยีว **                                                                                                                        
R.   ค่าภาษีนํ%ามนั ที"สายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที" ? พฤศจกิายน IZ]? และท่านต้องชาํระ
เพิ"มเตมิ ในกรณีที"ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ"มภายหลงัจากที"ท่านได้ทําการจองทวัรแ์ล้ว 

Y.  ภาษีมูลค่าเพิ"ม J% และหกั ณ ที"จ่าย H % 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตที�กลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ,ามนัหรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่านํ,าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบนิกําหนด  
5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิ�มเตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที�ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่านํ,าดื�มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารนํ,าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  



 

 

 

 

เงื�อนไขการชาํระเงิน   

 

1. กรณุาชําระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนที�เหลอืก่อนวนัเดนิทาง TC วนัทําการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง TC วนัทําการหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 

การยกเลิก  

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย UC วนัทาํการ มฉิะนั ,นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Eในการคนื
เงนิมดัจาํทั ,งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง TC วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Eในการคนื
ค่าทวัรท์ั ,งหมด 

3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื�องจากตั Hวเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง TC วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Eในการคนื
เงนิค่าตั Hวและค่าทวัรทุ์กกรณ ี

หมายเหตุ 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Eในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั ,งนี,ขึ,นอยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที�สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี�ปุ่น / การนําสิ�งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที�ยวบนิ ซึ�ง
ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั ,งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี,ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิ Eในการเปลี�ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั ,งนี,ขึ,นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมื�อทางสายการบนิและโรงแรมที�พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั ,นใหแ้ลว้เท่านั ,น 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ,นและมี
เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ Eในการคนืเงนิ
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ



 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ,นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 
 

 
 
 

 
 


