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HOKKAIDO AOMORI
7DAYS 5NIGHTS
5
BY TG

VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญีปุ่ น ดินแดนแห่ งอาทิตย์อุทยั
สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโดและจังหวัดอาโอโมริ
โนโบริ เบทสึ
โทยะ
ฮาโกดาเตะ

หุบเขาจิ โกขุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่ าเกรงขามของ
ธรรมชาติ ซึงยังคงมีควันพวยพุ่งจากนํ าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด
ชมความงามของ
ชมความงามของทะเลสาบโทยะที
ทีตังอยูใ่ นวนอุทยานแห่งชาติชคิ อ็ ทสึ-โทยะ,
เยียมชม ฟาร์มหมีสีนํ-าตาล ชมหมีสายพันธุพ์ นเมื
ื องฮอกไกโดกว่าร้อยตัว ,
ดูเหล่าฝูงลิงแช่ออนเซ็นที สวนพฤกษชาติ ฮาโกดาเตะ, เดินเล่นชมเมือง
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อาโอโมริ

โอตารุ

ซัปโปโร

ย่ า นเมื อ งเก่ า โมโตมาจิ เขตทีรวบรวมเอาเรืองราวความเป็ น มาตลอดจน
ประวัตศิ าสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปตั ยกรรมสไตล์ยุโรป, ช้อป
ปิงย่านโกดังอิ ฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ทท่ี าเรือริมทะเล, นังกระเช้ าสู่
ภูเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยามกลางคืน
นังรถไฟชิ นคันเซน ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลเซคังสู่จงั หวัดอาโอโมริ, ชมกําแพงหิ มะ
ฮักโกดะบนเส้นทางสายทองคํา, ชมความงามของลําธารโออิ ราเสะ สายนํ าทีไหล
จากยอดเขาลงสู่ทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟทีใหญ่ ทีสุดใน
เกาะฮอนชู, ปราสาทฮิ โรซากิ ปราสาทสําคัญของเมืองอาโอโมริ, พิ พิธภัณฑ์เนบุ
ตะ วารัสเสะ พิพ ิธภัณฑ์ทีเก็บรวบรวมผลงานโคมไฟขนาดยักษ์ ทีใช้ ในงาน
เทศกาลเนบุตะ, ช้อปปิ งผลิตภัณฑ์พนเมื
ื องที เอ แฟคทอรี, นังเรือเฟอร์รีข้าม
ฟากจากเมืองอาโอโมริส่เู มืองฮาโกดาเตะ
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เอกลักษณ์
ั
แห่งวิถชี วี ติ 2 ฝงคลอง
ทียังคงกลินอายอารยธรรมญีปุน่ แต่กลับสวยงามด้วย
สถาปตั ยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี,
อิสระช้อปปิงทีอิ ออน มอลล์
ชมสถาปตั ยกรรมอันสวยงามของ อาคารทีทําการรัฐบาลเก่า ทีรูจ้ กั กันในนาม
ทําเนียบอิฐแดง, เพลิดเพลินกับการช้อปปิงทีย่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่

พิเศษ!!
นังรถไฟชินคันเซ็นลอดอุโมงค์ใต้ทะเลเพือข้ามเกาะ
นังเรือชมวิวช่องแคบสึรกุ ะทีอยู่ระหว่างเกาะฮอกไกโดและเกาะฮอนชู
ดูลิงแช่ออนเซ็น

กําหนดการเดินทางวันที 12-18 เมษายน 2562
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

20.30 น.

พร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน- 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบิ นไทย
เคาน์ เตอร์ C เพือเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขัน- ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบิ นไทย
เทียวบิ นที TG670

23.45 น.
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วันทีสอง

สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> โนโบริ เบทสึ >> จิ โกขุดานิ >> ทะเลสาบโทยะ >>
ฟาร์มหมีสีนํ-าตาล >> ฮาโกดาเตะ >> นังกระเช้ าสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ

08.30 น.

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น ชิ น ชิ โ ตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี ปุ่ น หลัง จากผ่ า น
ขัน- ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโนโบ
ริ เบทสึ เมืองทีมีแหล่งนํ าพุรอ้ นธรรมชาติทมีี ชอเสี
ื ยงแห่งหนึงของเกาะฮอกไกโด นํ า
ท่ า นชมความมหัศ จรรย์ ข องธรรมชาติทีจิ โ กขุ ด านิ บ่ อ โคลนเดือ ดทีธรรมชาติไ ด้
สร้างสรรค์ขนึ ซึงเกิดจากความร้อนใต้พภิ พเผาผลาญกํามะถันแล้วพวยพุ่งขึนมารวมตัว
กันจนเกิดเป็ นแอ่งขนาดใหญ่ จากนันนําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโทยะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่ านสู่ ฟาร์มหมี โชวะชิ นซัง ให้ท่ านได้ส ัมผัสความน่ ารักและฉลาดแสนรู้ของหมีส ี
นํ าตาลนับ 100 ตัว ทีใกล้สูญพันธุ์และหาดูยาก ในญีปุ่นนีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านัน ชาวไอนุ เชือกันว่าหมีสนี ํ าตาลนีถือเป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย ได้เวลาอัน
สมควรนํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าสําคัญของเกาะฮอกไกโด
เปรียบเสมือนดังประตูทเปิ
ี ดรับวัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศญีปุ่น ชมความงามของตัว
เมืองทีมีทงั ตึกเก่า ศาลาประชาคม รวมทังโบสถ์นิกายออเธอร์ดอกซ์ ทีมีความงดงาม
นําท่าน นังกระเช้าสู่ภเู ขาฮาโกดาเตะ เพือชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะ ซึงเป็ นจุดชมวิว
ทิวทัศน์ยามกลางคืน และเคยติดอันดับ 1 ใน 3 ของจุดชมวิวทีมีววิ กลางคืนสวยทีสุดใน
ญีปุน่ ถ้าไม่ได้มาชมถือว่ามาไม่ถงึ เมืองฮาโกดาเตะเลยทีเดียว
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว

เทียง
บ่าย

คํา

วันทีสาม

ฮาโกดาเตะ >> สวนพฤกษชาติ ฮาโกดาเตะ >> ตลาดเช้า >> ย่านเมืองเก่า
โมโตมาจิ >> โกดังอิ ฐแดง >> นังรถไฟชิ นคันเซ็นสู่เมืองอาโอโมริ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านเข้าชม สวนพฤกษชาติ ฮาโกดาเตะ ภายในเขตบ่อนํ าพุรอ้ น ท่านจะได้พบกับ
เหล่าฝูงลิงมากมายทีลงมาแช่นําร้อนในบ่อเพือคลายความหนาว นอกจากนียังสามารถ
เดินเล่นชมพันธุ์ไ ม้เ ขตร้อ นนานาชนิดได้อีก ด้ว ย จากนัน นํ าท่านชม ตลาดสดยาม
เช้าอะซา-อิ ชิ ตลาดกลางทีนําเข้าอาหารทะเลทีสําคัญของเกาะฮอกไกโด แบ่งออกเป็ น
โซนขายผักผลไม้และอาหารทะเล แต่ไฮไลต์ของตลาดอยู่ทอาหารทะเล
ี
ปูฮอกไกโดอัน
เลืองชือเนือนุ่ มหวานอร่อย อีกทังยังมีซูชหิ น้าต่างๆ มากมาย ทีทังสดและอร่อยให้ท่าน
เดินชมและเลือกซือตามอัธยาศัย
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เทียง
บ่าย

คํา

อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดเช้า
นํ าท่านเดินเล่นทีย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi Historical District) เขตที
รวบรวมเอาเรืองราวความเป็ นมา ตลอดจนประวัตศิ าสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูป
ของสถาปตั ยกรรมสไตล์ยุโรป ซึงได้รบั อิทธิพลมาตังแต่สมัยญีปุ่นเปิ ดเมืองฮาโกดาเตะ
เป็ นเมืองท่าสําหรับทําการค้ากับต่างชาติ โดยมีสงปลู
ิ กสร้างทีน่ าสนใจมากมาย อาทิ
ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปตั ยกรรมแบบยุโรปซึงเคยถูกใช้เป็ นที
ทําการของคณะผู้ปกครองเมืองตังแต่ ปีค.ศ.1900 โบถส์เก่ า (Church Group of
Motomachi) ทีทําให้นึก ย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองท่าสําคัญ ซึงยังคงรักษา
สถาปตั ยกรรมอันทรงคุณค่า และเป็ นเอกลักษณ์ได้ไว้เป็ นอย่างดี จากนันนํ าท่านเดินเล่น
ทีโกดังอิ ฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีทท่ี าเรือริมทะเล โกดังแห่งนีถูกสร้างตามแบบ
ตะวันตกด้วยอิฐแดง ปจั จุบนั โกดังจํานวน 5 หลังได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็ นร้านค้าขาย
ของทีระลึก,ร้านอาหาร,ร้านกาแฟ ฯลฯ ทําให้เป็ นย่านช้อปปิ งทีสามารถเดินเล่น เลือก
ซือของฝากและชมวิวท่าเรือไปพร้อมๆ กันได้ จากนันนํ าเดินทางสู่ สถานี รถไฟชิ นฮา
โกดาเตะ-โฮคุโตะ เพืBอนังB รถไฟชิ นคันเซ็นไปยังสถานี รถไฟชิ นอาโอโมริ เมืองอา
โอโมริ ทุกท่านจะได้สมั ผัสกับประสบการณ์การนังB รถไฟชิ นคันเซ็นลอดอุโมงค์เซคัง
อุโมงค์ลอดใต้ทะเลทีBยาวเป็ นอันดับสองของโลกรองจากอุโมงค์กอ็ ทธาร์ดเบสใน
ประเทศสวิ สเซอร์แลนด์ อุโมงค์เซคังเป็ นอุโมงค์ทเชื
ี อมระหว่างเกาะฮอนชูกบั เกาะฮ
อกไกโดเพือข้ามจากเกาะทางตอนกลางสู่เกาะทางตอนเหนือของประเทศญีปุน่
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว

วันทีสี

อาโอโมริ >> กําแพงหิ มะฮักโกดะ >> ลําธารโออิ ราเสะ >> ทะเลสาบโทวาดะ >>
ปราสาทฮิ โรซากิ >> พิ พิธภัณฑ์เนบุตะ วารัสเสะ >> ช้อปปิ- งที A แฟคทอรี

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านชม กําแพงหิ มะฮักโกดะ บนเส้นทางทองคําทีมุง่ หน้าสู่ลาํ ธารโออิราเสะ บริเวณ
นี ถู ก ปกคลุ มด้ว ยหิมะยาวนานถึง 1 ใน 4 ของปี แ ละเมือถึง เดือ นเมษายนของทุ ก ปี
เส้นทางทองคําฮักโกดะจะเปิ ดให้เข้าชมกําแพงหิมะสีขาวทีมีความสูงมากกว่า 5 เมตร
เรีย งตัว ยาวตลอดสองข้า งทางอย่ า งสวยงาม จึง มีนั ก ท่ อ งเทียวให้ค วามสนใจและ
เดินทางมาชมทัศนียภาพของกําแพงหิมะเป็ นจํานวนมาก จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ ลํา
ธารโออิ ราเสะ เป็ นลําธารทีไหลไปตามหุบเขาโออิราเสะ ยาวกว่า 14 กิโลเมตร ตลอด
เส้นทางของลําธาร ท่านจะได้พบกับนํ าตกต่างๆ หินรูปทรงแปลกตา และทัศนียภาพที
สวยงามตลอดเส้น ทางจนถึง ทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบทีตังอยู่ ใ นวนอุ ท ยาน
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เทียง
บ่าย

คํา

แห่งชาติโ ทวาดะ ฮาจิมนั ไต ทีเกิด บนปากปล่องภูเขาไฟทีระเบิดในอดีตจนเป็ นแอ่ ง
ขนาดใหญ่ และมีค วามลึก ถึง 327 เมตร ถือ เป็ น ทะเลสาบทีลึก ทีสุ ด อัน ดับ 3 ของ
ประเทศญีปุ่น ความพิเศษของทะเลสาบแห่งนีอยู่ตรงทีนํ าในทะเลสาบแห่งนีใสสะอาด
มาก ขนาดทีว่าสามารถมองลึกลงไปได้ถงึ 10 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางชม ปราสาทฮิ โรซากิ ปราสาทสําคัญของตระกูลสึการุ อีกหนึงตระกูล
ใหญ่ ใ นภูมภิ าคโทโฮขุ ในอดีต ปราสาทนี เคยถู ก ฟ้ าผ่ าทํ าให้ต ัว ปราสาทได้ร บั ความ
เสีย หายและถู ก เผาทํ า ลายไป จนได้ ม ีก ารบู ร ณะขึนมาอีก ครังในช่ ว งปี ค.ศ.1810
ปจั จุบนั ปราสาทแห่งนีได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่น
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ชาวเมืองอาโอโมรินิยมเดินทางมาพักผ่อน ปิ คนิคกันในบริเวณสวน
รอบๆ ปราสาทอีก ด้ว ย จากนันนํ าท่ านชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ห่ ุนโคมไฟกระดาษเนบุตะ
วารัสเสะ ซึงภายในพิพธิ ภัณฑ์จะจัดแสดงหุ่นโคมไฟกระดาษขนาดใหญ่ทใช้
ี ในเทศกาล
อาโอโมริเนบุตะมัทซึร ิ ซึงจะจัดขึนในช่วงต้นเดือนสิงหาคมของทุกๆ ปี และนอกจากนี
ยังมีการแบ่งห้องเป็ นโซนต่ างๆ อาทิเช่น ห้องทีให้ความรู้เกียวกับเทศกาล ห้องทีทุก
ท่ า นสามารถทดลองตี ก ลองเนบุ ต ะได้ ด้ ว ยตนเอง ห้ อ งทีสอนวิธ ีก ารลงสีโ คมไฟ
นอกเหนือจากทีกล่าวมาแล้วยังมีหอ้ งอืนๆ ทีน่ าสนใจอีกมากมายให้ทุกท่านได้เยียมชม
จากนันอิสระให้ท่านเลือกซือของฝากที A-แฟคทอรี บริเวณริมอ่าวอาโอโมริ มีทงร้
ั าน
ขายของฝาก ร้านขายของทีระลึกและอาหารขึนชือของเมืองอาโอโมริอกี ด้วย
อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว

วันทีห้า

อาโอโมริ >> นังเรือเฟอร์รีข้ามฟากสู่เมืองฮาโกดาเตะ >> โอตารุ >>
ช้อปปิ- งอิ ออน มอลล์

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่ าเรืออาโอโมริ เพือขึน “เรือเฟอร์รี” ข้ามฟากผ่านช่องแคบสึรุกะ
ทีกันระหว่างเกาะฮอนชูและเกาะฮอกไกโดเพือมุ่งหน้ าสู่ ท่ าเรือฮาโกดาเตะ ระหว่าง
ทางท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศความเป็ นธรรมชาติ และทัศนียภาพทีแสนงดงาม
ระหว่างล่องเรือ
รับประทานอาหารกลางวันแบบอาหารกล่องเบ็นโตะบนเรือเฟอร์รี
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึงในเมืองโบราณทีเคยเป็ นเมืองท่าสําคัญทางตอน
เหนือของประเทศญีปุ่น ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทําการประมง
โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงจนได้
ิ
ชอว่
ื าเป็ น Wales of the North อิสระให้ท่านได้เลือกช้อป

เทียง
บ่าย
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คํา

ปิ งที อิ ออน มอลล์ อิสระให้ท่านได้เลือกซือสินค้าอุปโภคบริโภคแบรนด์ญปุี ่นมากมาย
รวมถึงซือสินค้าของฝากไม่ว่าจะเป็ นขนมญีปุ่นโบราณ, ช็อคโกแลต, กาแฟ, ชาเขียว,
ขนมขบเคียว, ผลไม้ ไปจนถึงเสือผ้า เครืองสําอางค์ ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว

วันทีหก

โอตารุ >> คลองโอตารุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> ซัปโปโร >>
ทีทําการรัฐบาลเก่า >> ช้อปปิ- งทานุกิ โคจิ และซูซูกิโน่ >> ยูบาริ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวแสนโรแมนติคของโกดังเก่ าทีสะท้อนบนผิวนํ าของ
คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้
อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซือสินค้าพืนเมืองจากร้านค้าต่างๆ ทีถูกดัดแปลงมา
จากโกดังเมือสมัยก่ อนได้ อีกด้ วย จากนั นพาท่ า นเพลิด เพลิน ไปกับ เสีย งเพลงจาก
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ล่ อ งดนตรี ทีส่ ง เสีย งดนตรีต้ อ นรับ ท่ า น ภายในอาคารท่ า นจะได้ช ม
วิวฒ
ั นาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบและสามารถเลือก
ซือกล่องดนตรีทท่ี านชืนชอบหรือจะเลือกจัดทํากล่องดนตรีของคุณเองทีมีเพียงชินเดียว
ในโลกก็ได้ นอกจากนียังมีนาฬิกาไอนํ าโบราณทีตังเด่นอยู่หน้ าอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ทีมี
อายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***บริ การท่านด้วยเซ็ทอาหารญีปุ่ น พร้อมด้วยขาปูซูไวท่านละ 1 เซ็ท***
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ
5 ของญีปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ น
และเมืองทัวไปในญีปุ่น ซึงได้รบั คําแนะนํ าและพัฒนาจากผู้เชียวชาญชาวอเมริกนั ดังนัน
ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสีเหลียมผืนผ้าตามพืนฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นํ าท่าน
ชมอาคารที ทํ า การรัฐ บาลเก่ า หรื อ ทํ า เนี ย บอิ ฐ แดง สร้ า งขึ นในปี ค .ศ.1888
สถาปตั ยกรรมนีถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลียม
นํ ามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ ในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน
ผูท้ ออกแบบอาคารนี
ี
เป็ นสถาปนิกท้องถินและใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนีเคยเป็ น
อาคารทีใหญ่และสูงทีสุดในญีปุน่ และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทํา
ให้ต้องสร้างขึนมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปจั จุบนั ได้อนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรม
และใช้สําหรับต้อนรับบุคคลสําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญีปุ่น จากนัน อิสระให้ท่าน
ช้อ ปปิ งทีย่ า นทานุ กิ แ ละย่ า นซู ซู กิ โ น่ เป็ น ย่ า นทีรวบรวมร้า นค้า ต่ า งๆ กว่ า 200

เทียง
บ่าย
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คําB

ร้านค้า ท่ านสามารถช้อ ปปิ งสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นสินค้าแบรนด์เ นมจาก
ห้างสรรพสินค้า หรือสินค้าแฮนด์เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิ น่
แหล่ งรวมร้านอาหารมากมาย ทังร้านสําหรับครอบครัวหรือ ร้านกินดืมแบบคนญีปุ่น
และยังเป็ นแหล่งท่องเทียวยามราตรีอกี ด้วย
ได้ เ วลาอัน สมควร นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งยู บ าริ เพื อนํ า ท่ า นเข้ า สู่ ที พัก ระดับ
เทียบเท่า 3 ดาว
รับประทานอาหารคําB ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังมือO อาหารอิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่ นํOาแร่ ทีBอดุ มไปด้วยแร่ธาตุทีB
มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ ซึBงเชืBอกันว่าถ้าได้แช่นํOาแร่แล้วจะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึOน

วันทีเจ็ด

ยูบาริ >> สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
หลังมือ- อาหารเช้า นําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ เพือทําการเช็คอิ น
เดิ นทางกลับสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG671
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ

10.30 น.
15.30 น.
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กําหนดการเดินทางวันที 12-18 เมษายน 2562
ราคารวมตั Oว
เครืองบิ น

ราคาไม่รวมตั Oว
เครืองบิ น

ผู้ใหญ่ราคาท่ านละ

69,900.- บาท

35,600.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

62,900.- บาท

32,000.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

52,600.- บาท

26,900.- บาท

พักเดียวเพิ มท่านละ

11,900.- บาท

11,900.- บาท

อัตราค่าบริ การ

**ราคานี- รวมรายการทัวร์ ค่าตั Oวเครืองบิ น**
หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง- จะต้องมีผ้โู ดยสารจํานวน 25 ท่านขึ-นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิQ ในการเลือนการเดิ นทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้ าหน้ าที ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญาติ ให้ เดิ นทางเข้ าหรือออกนอกประเทศนัน- ๆ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิQ ไม่คืนค่ าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
3. หากผู้เดิ นทางมีการใช้ ตั Oวเดิ นทางภายในประเทศจากจังหวัดที พักมายังสนามบิ น
สุวรรณภูมิ กรุณาติ ดต่ อเจ้าหน้ าที ก่อนซื- อตั Oวเดิ นทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะ
ของทัวร์ว่าออกเดิ นทางได้ หรือไม่ และตรวจเช็คนํ-าหนั กสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศที ท่ านใช้ เนื องจากการกําหนดนํ-าหนักสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบิ นระหว่ างประเทศ ขึ-นอยู่กบั การกําหนดของแต่
ละสายการบิ น ทัง- นี- ทางบริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อความเสี ยหายที เกิ ดขึ-น
4. หากผู้เดิ นทางปฏิ เสธการรับบริ การจากทางบริ ษัทขณะเดิ นทาง อาทิ เช่ นร้านอาหาร
สถานที ท่ องเที ยวหรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ทางบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงิ นค่ าบริ การใน
ส่ วนนั น- ให้
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อัตราค่ าบริ การนี- รวม
1. ค่ าตั Oวโดยสารเครืองบิ นไป-กลับ ชัน- ประหยัด
2. ค่ านํ-าหนักสัมภาระที มาพร้อมกับตั Oวเครืองบิ น
-สายการบิ นไทย ได้ นํ-าหนั กสัมภาระ 30 กิ โลกรัม/ท่ าน
-สายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้ นํ-าหนักสัมภาระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ านละ 2 ใบ
-สายการบิ น ไทย แอร์เอเชี ย เอ็กซ์ ได้ นํ-าหนักสัมภาระ 20 กิ โลกรัม/ท่ าน และสัมภาระ
ถือขึ-นเครืองได้ ท่านละ 2 ชิ- นเท่ านั น- (รวมกระเป๋าติ ดตัวด้ วยแล้ว)
-สายการบิ นพีช แอร์ ได้ นํ-าหนักสัมภาระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ านละ 1 ใบ และสัมภาระ
ถือขึ-นเครืองได้ ท่านละ 2 ชิ- น นํ-าหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ าน
3. ค่ าที พักห้ องละ 2-3 ท่ าน ตามโรงแรมที ระบุไว้ในรายการหรือระดับเที ยบเท่ า กรณี
ห้ องพักสําหรับ 3 ท่ าน บางโรงแรมจัดห้ องพักที มี 3 เตี ยงเดี ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็ นห้ องพักคู่แล้ วเสริ มเตี ยง ในกรณี ทีทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้ องพักสําหรับ 3
ท่ านให้ ได้ จําเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ ท่านเป็ นแบบห้ องทวิ น+ห้ องซิ งเกิ ล
-ห้ องทวิ น ห้ องพักสําหรับ 2 ท่ าน มีเตี ยงเดี ยว 2 เตี ยง
-ห้ องดับเบิ- ล ห้ องพักสําหรับ 2 ท่ าน มีเตี ยงขนาดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้ องทริ ปเปิ- ล ห้ องพักสําหรับ 3 ท่ าน มีเตี ยงเดี ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอี ก 1 เตี ยง
-ห้ องซิ งเกิ ล ห้ องพักสําหรับ 1 ท่ าน มีเตี ยงเดี ยว 1 เตี ยง
4. ค่ าอาหาร ค่ าเข้ าชม และค่ ายานพาหนะทุกชนิ ดตามที ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ทีคอยอํานวยความสะดวกให้ ท่านตลอดการเดิ นทางใน
ต่ างประเทศ
6. ค่ าประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่างการเดิ นทาง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่ านละไม่เกิ น
1,000,000.- บาท ค่ ารักษาพยาบาลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บาท ทัง- นีเป็ นไปตามเงือนไขของบริ ษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่ าง
การเดิ นทาง)
*** เด็กอายุตากว่
ํ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ-นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึงเดี ยว ***
7. ค่ าภาษี นํ-ามัน ที สายการบิ นเรียกเก็บ ณ วันที 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่ านต้ องชําระ
เพิ มเติ ม ในกรณี ทีทางสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ มภายหลังจากที ท่ านได้ ทาํ การ
จองทัวร์แล้ว
8. ภาษี มูลค่ าเพิ ม 7% และหัก ณ ที จ่าย 3 %
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อัตราค่ าบริ การนี- ไม่รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดิ นทางไทย, หนังสื อเดิ นทางเล่ มสี เหลืองของคนจี นและ ค่ าทํา
ใบอนุญาตที กลับเข้ าประเทศของคนต่ างชาติ หรือคนต่ างด้ าว
2. ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่ าอาหาร-เครืองดื ม นอกเหนื อจากรายการ ค่ าซักรีด ค่ า
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่ าใช้ จ่ายอื นๆ ที มิ ได้ คาดคิ ด เช่ น การปรับค่ านํ-ามันหรืออื นๆ ที มิ ได้ ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ านํ-าหนักของกระเป๋าเดิ นทางในกรณี ทีเกิ นกว่ าสายการบิ นกําหนด 20 กิ โลกรัม
5. ค่ าประกันอื นๆ ที นอกเหนื อจากรายการทัวร์และผู้เดิ นทางต้ องการทําเพิ มเติ ม อาทิ
ภัยธรรมชาติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที ยวบิ นล่ าช้ าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็ นต้ น
6. ค่ านํ-าดื มระหว่ างทัวร์ (ไม่ได้ บริ การนํ-าดื มระหว่างทัวร์)
7. ค่ าทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงือนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่ านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระค่ าทัวร์ส่วนที เหลือก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการ
3. กรณี ทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการหรือน้ อยกว่า กรุณาชําระค่ าทัวร์
เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ?ในการคืน
เงินมัดจําทังหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ?ในการ
คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั
3. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนืองจากตั Xวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
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หมายเหตุ
1. ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิQ ในการเปลี ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง- นี- ขึ-นอยู่
กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิ นฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะ
คํานึ งถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่ านเป็ นสําคัญที สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อการห้ ามออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี ปุ่ น / การนําสิ งของผิ ด
กฎหมาย / เอกสารการเดิ นทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติ ส่อไปในทางเสื อมเสี ย
รวมถึงภัยธรรมชาติ ต่างๆ และการยกเลิ กเที ยวบิ น ซึ งทางบริ ษัทฯ ไม่อาจคื นเงิ นให้
ท่ านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง- หมดหรือบางส่ วน นอกจากนี- ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิQ ในการ
เปลียนแปลงราคาได้ ตามความเหมาะสม ทัง- นี- ขึ-นอยู่กบั อัตราแลกเปลียนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ทีเกิ ดภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ ต่างๆ ทางบริ ษัทสามารถคื นเงิ นมัดจําหรือค่ าทัวร์
ได้ กต็ ่ อเมือทางสายการบิ นและโรงแรมที พักได้ ทาํ การพิ จารณาคื นเงิ นส่ วนนั น- ให้ แล้ ว
เท่ านัน3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชาติ ในต่ างประเทศระหว่ างการเดิ นทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ
เกิ ดขึ-นและมีเหตุทาํ ให้ การเดิ นทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิQ ในการคื นเงิ นจนกว่ าจะได้ รบั การยื นยันว่ าจะมีการรับผิ ดชอบค่ าใช้ จ่าย
จากสายการบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่ าใช้ จ่ายที เกิ ดขึ-นนอกเหนื อจากรายการทัวร์
อาทิ เช่ นค่ าโรงแรม ค่ ารถรับส่ งไปสนามบิ น ค่ าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที ท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่ า
ท่ านได้ ยอมรับในข้อตกลงและเงือนไขต่ างๆ ที ทางบริ ษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประการ
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