HOKKAIDO AOMORI
7DAYS 5NIGHTS BY TG

ขอนำท่ ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั
สัมผัสควำมงำมของเกำะฮอกไกโดและจังหวัดอำโอโมริ

โนโบริ เบทสึ
โทยะ
ฮำโกดำเตะ

อำโอโมริ

โอตำรุ

ซัปโปโร

หุบเขำจิ โกขุดำนิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่ าเกรงขามของ
ธรรมชาติ ซึง่ ยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด
ชมความงามของทะเลสำบโทยะทีต่ งั ้ อยูใ่ นวนอุทยานแห่งชาติชคิ อ็ ทสึ-โทยะ,
เยีย่ มชม ฟำร์มหมีสีน้ำตำล ชมหมีสายพันธุพ์ น้ื เมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว ,
ดูเหล่าฝูงลิงแช่ออนเซ็นที่ สวนพฤกษชาติ ฮาโกดาเตะ, เดินเล่นชมเมือง
ย่ ำ นเมื อ งเก่ ำ โมโตมำจิ เขตที่ร วบรวมเอาเรื่อ งราวความเป็ น มาตลอดจน
ประวัตศิ าสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปั ตยกรรมสไตล์ยุโรป, ช้อป
ปิ้ งย่านโกดังอิ ฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ทท่ี ่าเรือริมทะเล, นัง่ กระเช้ ำสู่
ภูเขำฮำโกดำเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยามกลางคืน
นัง่ รถไฟชิ นคันเซน ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลเซคังสู่จงั หวัดอาโอโมริ, ชมกำแพงหิ มะ
ฮักโกดะบนเส้นทางสายทองคา, ชมความงามของลำธำรโออิ รำเสะ สายน้ าที่ไหล
จากยอดเขาลงสู่ ทะเลสำบโทวำดะ ทะเลสาบปากปล่ องภูเขาไฟที่ใหญ่ ท่สี ุ ดใน
เกาะฮอนชู, ปรำสำทฮิ โรซำกิ ปราสาทสาคัญของเมืองอาโอโมริ, พิ พิธภัณฑ์เนบุ
ตะ วำรัส เสะ พิพิธภัณ ฑ์ ท่ีเก็บรวบรวมผลงานโคมไฟขนาดยักษ์ ท่ีใช้ในงาน
เทศกาลเนบุตะ, ช้อปปิ้ งผลิตภัณฑ์พ้นื เมืองที่ เอ แฟคทอรี่, นัง่ เรือเฟอร์รี่ข้ำม
ฟำกจากเมืองอาโอโมริส่เู มืองฮาโกดาเตะ
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตำรุ เอกลักษณ์
แห่งวิถชี วี ติ 2 ฝั ง่ คลอง ทีย่ งั คงกลิน่ อายอารยธรรมญี่ป่ นุ แต่กลับสวยงามด้วย
สถาปั ตยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี,
อิสระช้อปปิ้ งทีอ่ ิ ออน มอลล์
ชมสถาปั ตยกรรมอันสวยงามของ อำคำรที่ ทำกำรรัฐบำลเก่ำ ทีร่ จู้ กั กันในนาม
ทาเนียบอิฐแดง, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งทีย่ ่ำนทำนูกิและย่ำนซูซูกิโน่

พิเศษ!!
นัง่ รถไฟชินคันเซ็นลอดอุโมงค์ใต้ทะเลเพื่อข้ำมเกำะ
นัง่ เรือชมวิวช่องแคบสึรกุ ะที่อยู่ระหว่ำงเกำะฮอกไกโดและเกำะฮอนชู
ดูลิงแช่ออนเซ็น

กำหนดกำรเดินทำงวันที่ 12-18 เมษำยน 2562

วันแรก

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ

20.30 น.

พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบิ นไทย
เคำน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG670

23.45 น.

วันที่สอง

สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ >> โนโบริ เบทสึ >> จิ โกขุดำนิ >> ทะเลสำบโทยะ >>
ฟำร์มหมีสีน้ำตำล >> ฮำโกดำเตะ >> นัง่ กระเช้ ำสู่ยอดเขำฮำโกดำเตะ

08.30 น.

เดิ น ทำงถึ ง สนำมบิ น ชิ น ชิ โ ตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่ น หลัง จำกผ่ ำ น
ขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโนโบ
ริ เบทสึ เมืองที่มแี หล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติท่มี ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด นา
ท่ า นชมความมหัศ จรรย์ข องธรรมชาติท่ี จิ โ กขุ ด ำนิ บ่ อ โคลนเดือ ดที่ธ รรมชาติไ ด้
สร้างสรรค์ขน้ึ ซึง่ เกิดจากความร้อนใต้พภิ พเผาผลาญกามะถันแล้วพวยพุ่งขึน้ มารวมตัว
กันจนเกิดเป็ นแอ่งขนาดใหญ่ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ทะเลสำบโทยะ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น าท่ านสู่ ฟำร์มหมี โชวะชิ นซัง ให้ท่ านได้ส ัมผัสความน่ ารักและฉลาดแสนรู้ของหมีส ี
น้ าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูยาก ในญี่ป่ ุนนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านัน้ ชาวไอนุ เชื่อกันว่าหมีสนี ้ าตาลนี้ถอื เป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย ได้เวลาอัน
สมควรนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮำโกดำเตะ อดีตเมืองท่าสาคัญของเกาะฮอกไกโด
เปรียบเสมือนดังประตู
่
ท่เี ปิ ดรับวัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศญี่ป่ ุน ชมความงามของตัว
เมืองที่มที งั ้ ตึกเก่า ศาลาประชาคม รวมทัง้ โบสถ์นิกายออเธอร์ดอกซ์ ที่มคี วามงดงาม
นาท่าน นัง่ กระเช้ำสู่ภเู ขำฮำโกดำเตะ เพื่อชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะ ซึง่ เป็ นจุดชมวิว
ทิวทัศน์ยามกลางคืน และเคยติดอันดับ 1 ใน 3 ของจุดชมวิวทีม่ วี วิ กลางคืนสวยทีส่ ุดใน
ญีป่ ่ นุ ถ้าไม่ได้มาชมถือว่ามาไม่ถงึ เมืองฮาโกดาเตะเลยทีเดียว
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่สำม

ฮำโกดำเตะ >> สวนพฤกษชาติ ฮาโกดาเตะ >> ตลาดเช้า >> ย่ำนเมืองเก่ำ
โมโตมำจิ >> โกดังอิ ฐแดง >> นัง่ รถไฟชิ นคันเซ็นสู่เมืองอำโอโมริ

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเข้าชม สวนพฤกษชาติ ฮาโกดาเตะ ภายในเขตบ่อน้ าพุรอ้ น ท่านจะได้พบกับ
เหล่าฝูงลิงมากมายที่ลงมาแช่น้ าร้อนในบ่อเพื่อคลายความหนาว นอกจากนี้ยงั สามารถ
เดินเล่ นชมพันธุ์ไม้เขตร้อ นนานาชนิดได้อีกด้วย จากนัน้ นาท่านชม ตลาดสดยาม
เช้าอะซา-อิ ชิ ตลาดกลางทีน่ าเข้าอาหารทะเลทีส่ าคัญของเกาะฮอกไกโด แบ่งออกเป็ น
โซนขายผักผลไม้และอาหารทะเล แต่ไฮไลต์ของตลาดอยู่ท่อี าหารทะเล ปูฮอกไกโดอัน
เลื่องชื่อเนื้อนุ่ มหวานอร่อย อีกทัง้ ยังมีซูชหิ น้าต่างๆ มากมาย ที่ทงั ้ สดและอร่อยให้ท่าน
เดินชมและเลือกซือ้ ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ณ ตลำดเช้ำ
นาท่ านเดิน เล่ น ที่ย่ านเมื อ งเก่ าโมโตมาจิ (Motomachi Historical District) เขตที่
รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็ นมา ตลอดจนประวัตศิ าสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูป
ของสถาปั ตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึง่ ได้รบั อิทธิพลมาตัง้ แต่สมัยญี่ป่ นุ เปิ ดเมืองฮาโกดาเตะ
เป็ นเมือ งท่าสาหรับทาการค้ากับต่างชาติ โดยมีส ิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปั ตยกรรมแบบยุโรปซึง่ เคยถูกใช้เป็ นที่
ท าการของคณะผู้ ป กครองเมือ งตั ง้ แต่ ปี ค.ศ.1900 โบถส์ เ ก่ า (Church Group of
Motomachi) ที่ท าให้ นึ ก ย้อ นถึง อดีต อัน รุ่ง เรือ งของเมือ งท่ า ส าคัญ ซึ่ง ยัง คงรัก ษา
สถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่า และเป็ นเอกลักษณ์ได้ไว้เป็ นอย่างดี จากนัน้ นาท่านเดินเล่น
ทีโ่ กดังอิ ฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ทท่ี ่าเรือริมทะเล โกดังแห่งนี้ถูกสร้างตามแบบ
ตะวันตกด้วยอิฐแดง ปั จจุบนั โกดังจานวน 5 หลังได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็ นร้านค้าขาย
ของที่ระลึก,ร้านอาหาร,ร้านกาแฟ ฯลฯ ทาให้เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่สามารถเดินเล่น เลือก
ซือ้ ของฝากและชมวิวท่าเรือ ไปพร้อมๆ กันได้ จากนัน้ นาเดินทางสู่ สถานี รถไฟชิ นฮา
โกดาเตะ-โฮคุโตะ เพื่อนัง่ รถไฟชิ นคันเซ็นไปยังสถานี รถไฟชิ นอาโอโมริ เมืองอา
โอโมริ ทุกท่านจะได้สมั ผัสกับประสบการณ์การนัง่ รถไฟชิ นคันเซ็นลอดอุโมงค์เซคัง
อุโมงค์ลอดใต้ทะเลที่ยาวเป็ นอันดับสองของโลกรองจากอุโมงค์กอ็ ทธาร์ดเบสใน
ประเทศสวิ สเซอร์แลนด์ อุโมงค์เซคังเป็ นอุโมงค์ท่เี ชื่อมระหว่างเกาะฮอนชูกบั เกาะฮ
อกไกโดเพื่อข้ามจากเกาะทางตอนกลางสู่เกาะทางตอนเหนือของประเทศญีป่ ่ นุ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่สี่

อำโอโมริ >> กำแพงหิ มะฮักโกดะ >> ลำธำรโออิ รำเสะ >> ทะเลสำบโทวำดะ >>
ปรำสำทฮิ โรซำกิ >> พิ พิธภัณฑ์เนบุตะ วำรัสเสะ >> ช้อปปิ้ งที่ A แฟคทอรี่

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านชม กาแพงหิ มะฮักโกดะ บนเส้นทางทองคาทีม่ งุ่ หน้าสู่ลาธารโออิราเสะ บริเวณ
นี้ถู ก ปกคลุ ม ด้ว ยหิม ะยาวนานถึง 1 ใน 4 ของปี และเมื่อ ถึงเดือ นเมษายนของทุ ก ปี
เส้นทางทองคาฮักโกดะจะเปิ ดให้เข้าชมกาแพงหิมะสีขาวที่มคี วามสูงมากกว่า 5 เมตร
เรีย งตัว ยาวตลอดสองข้างทางอย่ างสวยงาม จึง มีนั ก ท่ อ งเที่ย วให้ค วามสนใจและ
เดินทางมาชมทัศนียภาพของกาแพงหิมะเป็ นจานวนมาก จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ลำ
ธำรโออิ รำเสะ เป็ นลาธารที่ไหลไปตามหุบเขาโออิราเสะ ยาวกว่า 14 กิโลเมตร ตลอด
เส้นทางของลาธาร ท่านจะได้พบกับน้ าตกต่างๆ หินรูปทรงแปลกตา และทัศนียภาพที่
สวยงามตลอดเส้น ทางจนถึง ทะเลสำบโทวำดะ ทะเลสาบที่ต ัง้ อยู่ใ นวนอุ ท ยาน
แห่ งชาติโทวาดะ ฮาจิมนั ไต ที่เกิดบนปากปล่อ งภูเขาไฟที่ระเบิดในอดีต จนเป็ นแอ่ ง
ขนาดใหญ่ และมีค วามลึก ถึง 327 เมตร ถือ เป็ น ทะเลสาบที่ล ึก ที่สุ ด อัน ดับ 3 ของ
ประเทศญี่ป่ ุน ความพิเศษของทะเลสาบแห่งนี้อยู่ต รงที่น้ าในทะเลสาบแห่งนี้ใสสะอาด
มาก ขนาดทีว่ ่าสามารถมองลึกลงไปได้ถงึ 10 เมตร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางชม ปรำสำทฮิ โรซำกิ ปราสาทสาคัญของตระกูลสึการุ อีกหนึ่งตระกูล
ใหญ่ ในภูม ิภ าคโทโฮขุ ในอดีต ปราสาทนี้ เคยถู ก ฟ้ าผ่ าท าให้ ต ัว ปราสาทได้รบั ความ
เสีย หายและถู ก เผาท าลายไป จนได้ ม ีก ารบู รณะขึ้น มาอีก ครัง้ ในช่ ว งปี ค.ศ.1810
ปั จจุบนั ปราสาทแห่งนี้ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ป่ ุน
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ชาวเมืองอาโอโมรินิยมเดินทางมาพักผ่อน ปิ คนิคกันในบริเวณสวน
รอบๆ ปราสาทอีก ด้วย จากนัน้ นาท่ านชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ห่ นุ โคมไฟกระดำษเนบุ ต ะ
วำรัสเสะ ซึง่ ภายในพิพธิ ภัณฑ์จะจัดแสดงหุ่นโคมไฟกระดาษขนาดใหญ่ทใ่ี ช้ในเทศกาล
อาโอโมริเนบุตะมัทซึร ิ ซึ่งจะจัดขึน้ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมของทุกๆ ปี และนอกจากนี้
ยังมีการแบ่งห้องเป็ นโซนต่างๆ อาทิเช่น ห้องที่ให้ความรูเ้ กี่ยวกับ เทศกาล ห้องที่ทุก
ท่ า นสามารถทดลองตี ก ลองเนบุ ต ะได้ ด้ ว ยตนเอง ห้ อ งที่ ส อนวิธ ีก ารลงสีโ คมไฟ
นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาแล้วยังมีหอ้ งอื่นๆ ทีน่ ่ าสนใจอีกมากมายให้ทุกท่านได้เยีย่ มชม
จากนัน้ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากที่ A-แฟคทอรี่ บริเวณริมอ่าวอาโอโมริ มีทงั ้ ร้าน
ขายของฝาก ร้านขายของทีร่ ะลึกและอาหารขึน้ ชื่อของเมืองอาโอโมริอกี ด้วย
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่ห้ำ

อำโอโมริ >> นัง่ เรือเฟอร์รี่ข้ำมฟำกสู่เมืองฮำโกดำเตะ >> โอตำรุ >>
ช้อปปิ้ งอิ ออน มอลล์

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ ท่ ำเรืออำโอโมริ เพื่อขึน้ “เรือเฟอร์รี่” ข้ามฟากผ่านช่องแคบสึรุกะ
ที่กนั ้ ระหว่างเกาะฮอนชูและเกาะฮอกไกโดเพื่อ มุ่งหน้าสู่ ท่ ำเรือฮำโกดำเตะ ระหว่าง
ทางท่านจะเพลิดเพลินกับ บรรยากาศความเป็ นธรรมชาติ และทัศนียภาพทีแ่ สนงดงาม
ระหว่างล่องเรือ
รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบอำหำรกล่องเบ็นโตะบนเรือเฟอร์รี่
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญ ทางตอน
เหนือของประเทศญี่ป่ ุน ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่ างๆ และทาการประมง
โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ่ จนได้ช่อื ว่าเป็ น Wales of the North อิสระให้ท่านได้เลือกช้อป
ปิ้ งที่ อิ ออน มอลล์ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคแบรนด์ญ่ปี ่ นุ มากมาย
รวมถึงซื้อสินค้าของฝากไม่ว่าจะเป็ นขนมญี่ป่ ุนโบราณ, ช็อคโกแลต, กาแฟ, ชาเขียว,
ขนมขบเคีย้ ว, ผลไม้ ไปจนถึงเสือ้ ผ้า เครือ่ งสาอางค์ ฯลฯ
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่หก

โอตำรุ >> คลองโอตำรุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> ซัปโปโร >>
ที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำ >> ช้อปปิ้ งทำนุกิ โคจิ และซูซูกิโน่ >> ยูบำริ

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ าของ
คลองโอตำรุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้
อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมา
จากโกดังเมื่อสมัยก่ อนได้อีกด้วย จากนั น้ พาท่ า นเพลิด เพลิน ไปกับ เสีย งเพลงจาก
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ล่ อ งดนตรี ที่ส่ งเสีย งดนตรีต้ อ นรับ ท่ า น ภายในอาคารท่ านจะได้ช ม
วิวฒ
ั นาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบและสามารถเลือก
ซือ้ กล่องดนตรีทท่ี ่านชื่นชอบหรือจะเลือกจัดทากล่องดนตรีของคุณเองทีม่ เี พียงชิน้ เดียว

เที่ยง
บ่ำย

คา่

ในโลกก็ได้ นอกจากนี้ยงั มีนาฬิกาไอน้ าโบราณที่ตงั ้ เด่นอยู่หน้ าอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ที่ม ี
อายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
***บริ กำรท่ำนด้วยเซ็ทอำหำรญี่ปนุ่ พร้อมด้วยขำปูซูไวท่ำนละ 1 เซ็ท***
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ
5 ของญี่ป่ ุน ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ น
และเมืองทัวไปในญี
่
่ป่ ุน ซึ่งได้รบั คาแนะนาและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดังนัน้
ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสีเ่ หลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นาท่าน
ชมอำคำรที่ ท ำกำรรัฐ บำลเก่ ำ หรือ ท าเนี ย บอิ ฐ แดง สร้ า งขึ้ น ในปี ค.ศ.1888
สถาปั ตยกรรมนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลีย่ ม
นามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ ในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน
ผูท้ ่อี อกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิน่ และใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ น
อาคารทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ุดในญี่ป่ นุ และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทา
ให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปั จจุบนั ได้อนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรม
และใช้สาหรับต้อนรับบุคคลสาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ป่ นุ จากนัน้ อิสระให้ท่าน
ช้อ ปปิ้ งที่ย่ ำ นทำนุ กิ แ ละย่ ำ นซู ซู กิ โน่ เป็ น ย่ านที่รวบรวมร้า นค้า ต่ างๆ กว่ า 200
ร้า นค้า ท่ า นสามารถช้ อ ปปิ้ งสิน ค้ าหลากหลายไม่ ว่ า จะเป็ นสิน ค้า แบรนด์เ นมจาก
ห้างสรรพสินค้า หรือสินค้าแฮนด์เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิ น่
แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทัง้ ร้านสาหรับครอบครัวหรือร้านกินดื่มแบบคนญี่ป่ ุน
และยังเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วยามราตรีอกี ด้วย
ได้ เวลำอัน สมควร น ำท่ ำนเดิ น ทำงสู่ เมื อ งยู บ ำริ เพื่ อ น ำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่ พ ัก ระดับ
เทียบเท่ำ 3 ดำว
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังมือ้ อาหารอิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่ น้าแร่ ที่อดุ มไปด้วยแร่ธาตุที่
มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าได้แช่น้าแร่แล้วจะทาให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

วันที่เจ็ด

ยูบาริ >> สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังมือ้ อำหำรเช้ำ นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ เพื่อทำกำรเช็คอิ น

10.30 น.
15.30 น.

เดิ นทำงกลับสู่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG671
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภำพ พร้อมควำมประทับใจ

รำคำรวมตั ๋ว
เครื่องบิ น

รำคำไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิ น

ผู้ใหญ่รำคำท่ ำนละ

69,900.- บำท

35,600.- บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

62,900.- บำท

32,000.- บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

52,600.- บำท

26,900.- บำท

พักเดี่ยวเพิ่ มท่ำนละ

11,900.- บำท

11,900.- บำท

อัตรำค่ำบริ กำร

กำหนดกำรเดินทำงวันที่ 12-18 เมษำยน 2562
**รำคำนี้ รวมรำยกำรทัวร์ ค่ำตั ๋วเครื่องบิ น**
หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสำรจำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. กำรผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมือง
ในแต่ ละประเทศ หำกไม่ได้ รบั กำรอนุญำติ ให้ เดิ นทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ
ทำงบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
3. หำกผู้เดิ นทำงมีกำรใช้ ตั ๋วเดิ นทำงภำยในประเทศจำกจังหวัดที่ พกั มำยังสนำมบิ น
สุวรรณภูมิ กรุณำติ ดต่ อเจ้ำหน้ ำที่ ก่อนซื้ อตั ๋วเดิ นทำงภำยในประเทศ เพื่อเช็คสถำนะ
ของทัวร์ว่ำออกเดิ นทำงได้ หรือไม่ และตรวจเช็คน้ำหนั กสัมภำระของสำยกำรบิ น
ภำยในประเทศที่ ท่ำนใช้ เนื่ องจำกกำรกำหนดน้ำหนักสัมภำระของสำยกำรบิ น

ภำยในประเทศจะน้ อยกว่ำสำยกำรบิ นระหว่ ำงประเทศ ขึ้นอยู่กบั กำรกำหนดของแต่
ละสำยกำรบิ น ทัง้ นี้ ทำงบริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดขึ้น
4. หำกผู้เดิ นทำงปฏิ เสธกำรรับบริ กำรจำกทำงบริ ษัทขณะเดิ นทำง อำทิ เช่ นร้ำนอำหำร
สถำนที่ ท่องเที่ ยวหรือไม่เดิ นทำงพร้อมคณะ ทำงบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงิ นค่ ำบริ กำรใน
ส่ วนนั น้ ให้
อัตรำค่ ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่ ำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิ นไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่ ำน้ำหนักสัมภำระที่ มำพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิ น
-สำยกำรบิ นไทย ได้น้ำหนักสัมภำระ 30 กิ โลกรัม/ท่ ำน
-สำยกำรบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ำหนักสัมภำระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ ำนละ 2 ใบ
-สำยกำรบิ น ไทย แอร์เอเชี ย เอ็กซ์ ได้ น้ำหนักสัมภำระ 20 กิ โลกรัม/ท่ ำน และสัมภำระ
ถือขึ้นเครื่องได้ ท่ำนละ 2 ชิ้ นเท่ ำนั น้ (รวมกระเป๋ำติ ดตัวด้ วยแล้ว)
-สำยกำรบิ นพีช แอร์ ได้น้ำหนักสัมภำระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ ำนละ 1 ใบ และสัมภำระ
ถือขึ้นเครื่องได้ ท่ำนละ 2 ชิ้ น น้ำหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ ำน
3. ค่ ำที่ พกั ห้ องละ 2-3 ท่ ำน ตำมโรงแรมที่ ระบุไว้ในรำยกำรหรือระดับเที ยบเท่ ำ กรณี
ห้ องพักสำหรับ 3 ท่ ำน บำงโรงแรมจัดห้ องพักที่ มี 3 เตี ยงเดี่ยวและบำงโรงแรมจะใช้
เป็ นห้ องพักคู่แล้ วเสริ มเตี ยง ในกรณี ที่ทำงโรงแรมไม่สำมำรถจัดห้ องพักสำหรับ 3
ท่ ำนให้ ได้ จำเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ ท่ำนเป็ นแบบห้ องทวิ น+ห้ องซิ งเกิ ล
-ห้ องทวิ น ห้ องพักสำหรับ 2 ท่ ำน มีเตี ยงเดี่ ยว 2 เตี ยง
-ห้ องดับเบิ้ ล ห้ องพักสำหรับ 2 ท่ ำน มีเตี ยงขนำดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้ องทริ ปเปิ้ ล ห้ องพักสำหรับ 3 ท่ ำน มีเตี ยงเดี่ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอี ก 1 เตี ยง
-ห้ องซิ งเกิ ล ห้ องพักสำหรับ 1 ท่ ำน มีเตี ยงเดี่ยว 1 เตี ยง
4. ค่ ำอำหำร ค่ ำเข้ ำชม และค่ ำยำนพำหนะทุกชนิ ดตำมที่ ระบุไว้ ในรำยกำร
5. ค่ ำใช้ จ่ำยของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยควำมสะดวกให้ ท่ำนตลอดกำรเดิ นทำงใน
ต่ ำงประเทศ
6. ค่ ำประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่ำงกำรเดิ นทำง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่ ำนละไม่เกิ น
1,000,000.- บำท ค่ ำรักษำพยำบำลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บำท ทัง้ นี้
เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริ ษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภำพระหว่ ำง
กำรเดิ นทำง)

*** เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 1 ปี และผู้ใหญ่ อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่ ำภำษี น้ำมัน ที่ สำยกำรบิ นเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิ กำยน 2561 และท่ ำนต้ องชำระ
เพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่ทำงสำยกำรบิ นมีกำรเรียกเก็บเพิ่ มภำยหลังจำกที่ ท่ำนได้ ทำกำร
จองทัวร์แล้ว
8. ภำษี มูลค่ ำเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่ จ่ำย 3 %
อัตรำค่ ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ ำทำหนังสื อเดิ นทำงไทย, หนังสื อเดิ นทำงเล่ มสี เหลืองของคนจี นและ ค่ ำทำ
ใบอนุญำตที่ กลับเข้ ำประเทศของคนต่ ำงชำติ หรือคนต่ ำงด้ ำว
2. ค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนตัวอำทิ ค่ ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจำกรำยกำร ค่ ำซักรีด ค่ ำ
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่ นๆ ที่ มิได้ คำดคิ ด เช่ น กำรปรับค่ ำน้ำมันหรืออื่นๆ ที่ มิได้ ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดิ นทำงในกรณี ที่เกิ นกว่ ำสำยกำรบิ นกำหนด 20 กิ โลกรัม
5. ค่ ำประกันอื่ นๆ ที่ นอกเหนื อจำกรำยกำรทัวร์และผู้เดิ นทำงต้ องกำรทำเพิ่ มเติ ม อำทิ
ภัยธรรมชำติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ ยวบิ นล่ ำช้ ำหรือทรัพย์สินสูญหำย เป็ นต้ น
6. ค่ ำน้ำดื่ มระหว่ ำงทัวร์ (ไม่ได้ บริ กำรน้ำดื่ มระหว่ำงทัวร์)
7. ค่ ำทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1. กรุณำชำระมัดจำท่ ำนละ 15,000 บำท
2. กรุณำชำระค่ ำทัวร์ส่วนที่ เหลือก่อนวันเดิ นทำง 35 วันทำกำร
3. กรณี ทำกำรจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทำง 35 วันทำกำรหรือน้ อยกว่ำ กรุณำชำระค่ ำทัวร์
เต็มจำนวน
กำรยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด

3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
หมำยเหตุ
1. ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กับสภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบิ นฯลฯ โดยทำงบริ ษัทฯ จะ
คำนึ งถึงประโยชน์ และควำมปลอดภัยของท่ ำนเป็ นสำคัญที่ สุด ทำงบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อกำรห้ ำมออกนอกประเทศ / ห้ ำมเข้ำประเทศญี่ ปนุ่ / กำรนำสิ่ งของผิ ด
กฎหมำย / เอกสำรกำรเดิ นทำงไม่ถกู ต้ อง และควำมประพฤติ ส่อไปในทำงเสื่ อมเสี ย
รวมถึงภัยธรรมชำติ ต่ำงๆ และกำรยกเลิ กเที่ ยวบิ น ซึ่ งทำงบริ ษัทฯ ไม่อำจคื นเงิ นให้
ท่ ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่ วน นอกจำกนี้ ทำงบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำได้ ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตรำแลกเปลี่ยนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทำงธรรมชำติ ต่ำงๆ ทำงบริ ษัทสำมำรถคื นเงิ นมัดจำหรือค่ ำทัวร์
ได้ กต็ ่ อเมื่อทำงสำยกำรบิ นและโรงแรมที่ พกั ได้ ทำกำรพิ จำรณำคื นเงิ นส่ วนนั น้ ให้ แล้ ว
เท่ ำนัน้
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชำติ ในต่ ำงประเทศระหว่ ำงกำรเดิ นทำง หำกมีเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ
เกิ ดขึ้นและมีเหตุทำให้ กำรเดิ นทำงไม่สำมำรถเป็ นไปตำมกำหนดกำรได้ บริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรคื นเงิ นจนกว่ ำจะได้ รบั กำรยื นยันว่ ำจะมีกำรรับผิ ดชอบค่ ำใช้ จ่ำย
จำกสำยกำรบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่ ำใช้ จ่ำยที่ เกิ ดขึ้นนอกเหนื อจำกรำยกำรทัวร์
อำทิ เช่ นค่ ำโรงแรม ค่ ำรถรับส่ งไปสนำมบิ น ค่ ำอำหำร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ ท่ำนได้ ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริ ษัทฯ ถือว่ ำ
ท่ ำนได้ ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่ ทำงบริ ษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประกำร

