
#15809 ทัวรญ่ีปุน ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ยอดเขาฮาโกดาเตะ
ศูนยอนุรักษหมีสีนํ้าตาล คลองโอตารุ บิน XW
ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด โกดังอิฐแดง ตลาดเชาฮาโกดาเตะ ยานเมืองเกาโมโตมาจิ
ปอมโกะเรียว ภูเขาไฟโชวะชินซัน นั่งกระเชาไฟฟาขึ้นสูยอดเขาอุสุ ถนนซาไกมาจิ
โรงเปาแกวคิตาอิชิ อดีตศาลาที่วาการของฮอกไกโด หอนาฬิกาประจําเมือง
ตลาดปลาโจไก ศาลเจาฮอกไกโด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชิโตเสะ - ฮาโกดาเตะ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - ออนเซ็น   
Hakodate
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - ยานโมโตมาจิ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ -
หอคอยโกเรียวคาคุ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟารมหมีสีน้ําตาล - กระเชาภูเขาไฟอุสุซาน -
ภูเขาไฟอุสุซาน - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น

  
Toya
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ) - โอตารุ - คลองโอตารุ - บุฟเฟตขาปูยักษ - ถนน
ซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงงานเคร่ืองแกวคิไทจิ - JTC DUTY FREE   

The B
Sapporo
Susukino
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - ตลาดปลาโจไก - มิตซุยเอ
าทเล็ตฮอกไกโด - ทานูกิโคจิ - ยานซูซูกิโนะ   

The B
Sapporo
Susukino
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 ศาลเจาฮอกไกโด - ทาอากาศยานชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65 ฿35,999 ฿35,999 ฿35,999 ฿9,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ฮาโกดาเตะ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

ไมมีบริการอาหารและ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน แตมีจําหนายบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

23.55 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง เคานเตอรเช็คอิน สายการบิน NOK
SCOOT โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทรอใหการตองรับ พรอมท้ังแจกเอกสารในการเดินทางและอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

03.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชิโทเซ โดยสายการบินนกสกูด เท่ียวบินท่ี XW146เดินทางถึงสนามบินชิ
โทเซ เกาะฮอกไกโด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว

เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

บาย

รับประทานอาหารเท่ียงแบบโอเบนโตะ สไตลญ่ีป ุน (รับประทานบนรถ)

นําทานเดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ตั้งอยูปลายสุดทางตอนใต
ของเกาะ มีชื่อเสียงดานทิวทัศน ท่ีสวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ในอดีตเป็นเมืองหน่ึงท่ีมีทาเรือสําหรับ
เปิดการคาระหวางประเทศในชวงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดรับอิทธิพลจากตางประเทศเป็นอยางมาก มียานท่ี
อยูอาศัยของชาวตางประเทศ และปอมสไตล

แลวนําทานเดินทางไปยังยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มีความสูง 334 เมตร ตั้งอยูในปาทางตอนใตของปลาย
คาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันท่ีทองฟาโปรงท้ังกลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีงดงาม

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - ยานโมโตมาจิ -
สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - หอคอยโกเรียวคาคุ - ภูเขาไฟโชวะ
ชินซัง - ฟารมหมีสีน้ําตาล - กระเชาภูเขาไฟอุสุซาน - ภูเขาไฟอุสุ

เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญมาก ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม

พักท่ี Hakodate Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชิโตเสะ เชา

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู โอเบนโตะสไตลญ่ีป ุน

ฮาโกดาเตะ

ภูเขาฮาโกดาเตะ

 บาย

เป็นเมืองทางใตสุดของเกาะฮอกไกโด ซ่ึงขึ้นชื่อเพราะปอมปราการ/สวนรูปทรงดาว และ
เป็นเมืองท่ีเปิดทาเรือเพ่ือแลกเปล่ียนกับชาวตางชาติเป็นเมืองแรกในยุคเปิดประเทศของ
ญ่ีป ุน

เป็นภูเขาประจําเมืองฮาโกดาเตะ มีความสูง 334 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ตั้งอยูในปา
ทางตอนใตของปลายคาบสมุทร ในวันท่ีทองฟาโปรงท้ังกลางวันและกลางคืน สามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีงดงาม ท่ีน่ีนับเป็นจุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานท่ีท่ีดีท่ีสุด รวม
กับภูเขาอินาซะท่ีนางาซากิ และภูเขารอคโคท่ีโกเบ บนยอดเขามีจุดชมวิว รานกาแฟ ราน
จําหนายของท่ีระลึก และรานอาหารสไตลโรงอาหารเปิดใหบริการ

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Hakodate Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



ซาน - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินชมโกดังอิฐแดงริมน้ํา (Red Brick Warehouses) ไดปรับปรุงมาจากคลังสินคาอิฐสีแดงท่ีเคยใชคาขายในปลาย
สมัยเอโดะ ตั้งอยูริมแมน้ําของอาวฮาโกดาเตะ ศูนยรวมแหลงชอปป้ิง รานอาหาร และสถานบันเทิงท่ีใหบรรยากาศเกา ๆ

นําทานไปยัง ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพ้ืนท่ีประมาณ 4 ชวงตึก เปิดเป็นประจําทุกวัน
ตั้งแตตอนเชาตีหาถึงเท่ียงตรง ในตลาดจะจําหนายอาหารทะเลสด เชน ปูอลาสกา ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล พรอมท้ัง
ผลไมตามฤดูกาล บริเวณใกลเคียงมีรานอาหารหลายราน เมนูท่ีนิยมท่ีสุดคือ Uni-Ikura Domburi (ขาวเสิรฟพรอมหอยเมน
ทะเลและไขปลาแซลมอน)  

แลวนําทานเดินชมเมืองท่ี ยานเมืองเกาโมโตมาจิ (Motomachi District) แตกอนบริเวณทาเรือของเมืองฮาโกดาเตะ เป็น
ทาเรือแรกท่ีเปิดใหมีการคาระหวางประเทศในปี 1854 ในชวงสิ้นสุดยุคญ่ีป ุนแบงแยก ดังนั้นทําใหมีผูคาจํานวนมากจากรัสเซีย
จีน และชาติตะวันตก ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดาเตะแหงน้ี ซ่ึงปัจจุบันยังคงมีอาคารสไตลตะวันตกและสิ่งกอสราง
ท่ีมีชื่อเสียง

บริเวณสวนเขาชมฟรี หากทานจะขึ้นหอคอยชมวิว มีคาใชจายเพ่ิมเติมประมาณ 840 เยน

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตราคาร

นําทานชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟท่ีเกิดขึ้นใหม มีอายุนอยท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน เกิดขึ้นโดย
การเกิดแผนดินไหวและกอตัวขึ้นบนพ้ืนท่ีราบทุงขาวสาลี มีความชสูง 290 เมตร ในระหวางปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดิโชวะ
ปัจจุบันยังคงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหงน้ีตั้งอยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ

นําทานชม ศูนยอนุรักษหมีสีน้ําตาล (BearPark) เป็นสถานท่ีเพาะพันธุหมีสีน้ําตาล นักทองเท่ียวสามารถเย่ียมชมลูกหมีสี
น้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยท่ีไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเท่ียว เป็นภาพท่ีนารักนา
เอ็นดูทีเดียว หากใครตองการใกลชิดกวาน้ีก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ ”กรงมนุษย” ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน้ําตาล
เดินผานไปมา และไดยินเสียงและกล่ินของหมีผานรูระบายอากาศเล็ก ๆ

จากนั้นนําทาน น่ังกระเชาไฟฟาขึ้นสูยอดเขาอุสุ เพ่ือชมทิวทัศนแบบพาโนรามา จากจุดชมวิวดานบน ทานสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภูเขาโชวะชินซัน(Showa Shinzan) และจุดชมวิวอีกแหงหน่ึงก็จะ
เห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977

จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยานแหงชาติชิโกทสุ เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากแองปาก
ปลองภูเขาไฟท่ีมีขนาดใหญอันดับสามของญ่ีป ุน และผลจากการระเบิดของภูเขาไฟทําใหมีลาวาทับถมจนปิดกั้นทางน้ําไหลไมให
ออกจากทะเลสาบได ดานหลังมีภูเขาอุสุและภูเขาโชวะชินซัง สวนดานหนามีภูเขาโยเทอิจึงเป็นภาพทิวทัศน ท่ีสวยงามอยางย่ิง จน
ไดชื่อวาเป็นวิวท่ีงดงามท่ีสุดอันดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม

พักท่ี Toya Hotel หรือเทียบเทา

โกดังอิฐแดงคาเนโมริ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นโรงเก็บของเกาท่ีถูกสรางขึ้นมาใหม หลังจากเหตุการณไฟไหมครั้งใหญเมื่อปี 1907
ท่ีน่ีมีความโดดเดนใหความรูสึกโรแมนติคดวยเรือแบบอยางยุโรปท่ีเรียงรายรอบอาว และ
โรงเก็บของแหงน้ีไดถูกดัดแปลงใหกลายมาเป็นรานคา รานช็อคโกแล็ต รานขายของท่ี
ระลึกนารักมากมาย



ตลาดเชาฮาโกดาเตะ

ยานโมโตมาจิ

สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ

หอคอยโกเรียวคาคุ

เป็นตลาดเชาหลังสถานีรถไฟท่ีมีผัก ผลไม และอาหารสดๆ สงตรงมาจากฟารมของ มาให
เราเลือกซ้ือกันอยางเพลิดเพลิน ในราคาซ้ืองายขายคลองแบบชาวบาน รอตอนรับพวกเรา
อยางอารมณดี ตามสไตลของชาวฮาโกดาเตะ ท่ีเป็นคนเรียบงาย นารัก และอัธยาศัยดี
นอกจากน้ีตรงบริเวณ Food court ท่ีมีอาหารทําสดๆ ใหไดเลือกทานกันอีกดวย

เป็นยานท่ีอยูบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ ตั้งแตสถานีรถราง Jujigai ถึง Suehiro-Cho
บริเวณน้ีเป็นเนินลาดเอียงขึ้นไปตามเชิงเขา เมื่อมองลงมาจากถนนท่ีตัดขึ้นสูดานบน จะ
ทําใหเห็นวิวทิวทัศนของทาเรือ ในอดีตแถบน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของพอคาตางชาติท่ีเขามา
ทําการคาขายกับญ่ีป ุน จึงเกิดชมชุนตางชาติขึ้นมา สิ่งกอสรางบริเวณน้ีจึงมีท้ังโบสถ วัด
สถานกงสุลเการวมท้ังอาคารรานคาบานเรือนท่ีกอสรางในแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป

เป็นสวนสาธารณะรูปดาว 5 แฉกตามศิลปะสไตลรัสเซียตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมืองฮาโกดาเตะ ปอมโกเรียวคาคุสรางเมื่อปี 1857 โดยโชกุนในตระกูลโทกุงาวะเพ่ือ
ใชเป็นปราการปองกันการรุกรานจากตางชาติ ตอมาในปี 1869 ปอมโกเรียวคาคุถูกใช
เป็นศูนยบัญชาการสุดทายของตระกูลโทกุงาวะกอนท่ีจะปราชัยตอกองทัพจักรพรรดิเมจิ
อันเป็นการสิ้นสุดการปกครองอันยาวนานในระบอบโชกุน สวนรูปทรงของปอม หากมอง
จากภาพถายมุมบนจะเห็นคลายกับเป็นดาวกระจายของนินจา

หอคอยโกเรียวคาคุ เป็นหอคอยเกาท่ีสรางขึ้นตั้งแตปี 1964 ในโอกาสฉลองปราสาทโกะ
เรียวคะคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ตอมาไดมีการพัฒนากลายเป็นหอคอย
ท่ีทันสมัยและเปิดบริการครั้งแรกในวันท่ี 1 เมษายน ปี 2006 ปัจจุบันหอคอยมีความสูง
107 เมตร จากดานบนนักทองเท่ียวจะไดเห็นปอมรูปดาวเบื้องลาง และวิวของเมืองฮาโก
ดาเตะไดรอบทิศทาง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ภูเขาไฟโชวะชินซัง

ฟารมหมีสีนํ้าตาล

 บาย

เป็นภูเขาไฟท่ีเกิดขึ้นใหมขางภูเขาไฟอุสุ มีอายุนอยท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน เกิดขึ้นโดยการ
เกิดแผนดินไหวและกอตัวขึ้นบนพ้ืนท่ีราบทุงขาวสาลี สูง 290 เมตร ในปัจจุบันยังคงมี
ควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟน้ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากจุด
ชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้นกระเชาอูสุซาน

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล ตั้งอยูบริเวณตีนเขาอุสุซานตรงสถานีกระเชา ท่ีน่ีเป็นอีก
หน่ึงสถานท่ีท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากในเกาะฮอกไกโด ภายในฟารมมีหมี
มากกวา 100 ตัว อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึงสามสิบปี นักทองเท่ียวสามารถใหอาหาร
หมีไดอยางใกลชิด และสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงแสนนารักของเจาหมีสีน้ําตาล
แสนรูท่ีถูกฝึกมาเป็นอยางดี



วันท่ี 4 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ) - โอตารุ - คลองโอตารุ
- บุฟเฟตปูยักษ - ถนนซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี -
โรงงานเคร่ืองแกวคิไทจิ - JTC DUTY FREE

 หมายเหตุ บริเวณสวนสาธารณะโกเรียวคาคุเขาชมฟรี หากทานจะขึ้นหอคอยชมวิว มีคาใชจายเพ่ิมเติมประมาณ 840 เยน

กระเชาภูเขาไฟอุสุซาน

ภูเขาไฟอุสุซาน

ทะเลสาบโทยะ

เป็นกระเชาท่ีพาขึ้นภูเขาไฟโชวะชินซัง ระหวางทางจะไดเห็นวิวบรรยากาศของธรรมชาติท่ี
งดงาม และสามารถมองเห็นทัศนียภาพมุมกวางของทะเลสาบโทยะ ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
ทะเลสาบชื่อดังของญ่ีป ุน

เป็นภูเขาไฟท่ียังไมดับสนิท สูง 733 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ในรอบรอยปีท่ีผานมาเกิด
การปะทุขึ้น 4 ครั้ง คือปี 1910,1944-45, 1977 และ 2000 ซ่ึงทําใหเถาถานจํานวนมาก
พุงออกมาเป็นระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆในพ้ืนท่ีบางสวนของเมืองโทยะโกะออน
เซน และเน่ืองจากมีการเฝาระวังติดตามและใชเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย ทําใหคาด
การณการปะทุของภูเขาไฟไดลวงหนา เพ่ือใหผูคนอพยพออกจากเมืองไดทัน ท่ีน่ีถือเป็น
หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดหากไดมาเยือนฮอกไกโด

เป็นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปาก
ปลองภูเขาไฟ ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงท่ีน้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหนา
รอนอากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดินเลน ป่ันจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศนอัน
งดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะสามารถลงไปเดินเลน
ได(ยกเวนฤดูหนาว) และในชวงไฮทซีซ่ัน ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมี
การจุดพลุในเวลา 20:45 ของทุกๆคืน

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Toya Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

เชาน้ีนําทานเดินทางสู โรงงานชอคโกแลต ISHIYA เป็นโรงงานท่ีผลิตชอคโกแลตท่ีขึ้นชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะ
SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสชอคโกแลตขาวท่ีเป็นท่ีนิยมท่ัวท้ังเกาะ ฮอกไกโด (อิสระใหทานถายรูปบริเวณดานนอก ไม
รวมตั๋วคาเขาชมภายใน)

้ ่ ่ ่



จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองโอตารุ เมืองทาท่ีเจริญรุงเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 และ
ยังเป็นเมืองมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทําเครื่องแกวท่ีสวยงาม และมีสไตลรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ

นําทานชม คลองโอตารุ สัญลักษณของเมืองโอตารุท่ีไดรับความนิยมถายภาพ มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารกออิฐแดง โดย
คลองโอตารุสรางเสร็จในปี 1923 ถือวาเป็นคลองท่ีเกิดจากการถมทะเล ใชเป็นเสนทางขนถาย สินคาจากเรือใหญ ลงสูเรือขน
ถาย แลวนําสินคามาเก็บไวภายในโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและถมคลองครึ่งหน่ึงทําเป็นถนนหลวงสาย 17 สวนท่ีเหลือไวครึ่ง
หน่ึงก็ไดทําการปรับปรุงเป็นสถานท่ีทองเท่ียว

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟตชาบู+ขาปู)

จากนั้นนําทานเดินเลน ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ ไมไกลจากคลองโอตารุ (Otaru
Canal Area) ท่ีถือเป็นแหลงทองเท่ียวแลนมารกของเมืองน้ีมากนัก นับเป็นถนนท่ีมีเสนหและเต็มเป่ียมไปดวยเอกลักษณ
มากๆ เลยทีเดียว เน่ืองจากตัวถนนเองไดรับการอนุรักษมาอยางดีเย่ียม จนกลายมาเป็นถนนแหลงช็อปป้ิงชื่อดังของเมืองโอตารุ
อยางในปัจจุบันน้ี

จากนั้นอิสระใหทานเดินเลนชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เชน พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเครื่องแกว ท่ีรวบรวมกลองดนตรี
และเครื่องแกวอันงดงามและหายากไวมากมาย ทานสามารถเลือกซ้ือและเลือกชมสินคาพ้ืนเมืองงานฝีมือตาง ๆ

ชม โรงเปาแกวคิตาอิชิ ตั้งอยูในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีชื่อเสียงทางดานการเปาแกวมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงคของ
การเปาแกวเพ่ือใชเป็นทุนใหเรือ แตปัจจุบันน้ีเปาหมายของการเปาแกวเพ่ือใชเป็นของใชหรือของท่ีระลึกแทน ซ่ึงโรงเปาแกวคิตา
อิชิเป็นโรงงานท่ีมีชื่อเสียงและเกาแกท่ีสุดของเมือง

นําทานสู JTC DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี เชน เสื้อผา น้ําหอม ตามอัธยาศัย เมื่อถึงเวลาอัน
สมควร

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี The B Sapporo Susukino Hotel หรือเทียบเทา

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ)

โอตารุ

คลองโอตารุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นโรงงานสุดนารักท่ีมีธีมพารคสไตลยุโรปอยูขางหนา ท่ีน่ีประกอบไปดวยรานอาหาร
รานขายของท่ีระลึก และก็โรงงานช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของฮอกไกโด โดย
อาคารรานขายของจะถูกตกแตงใหมีลักษณะคลายๆ กับสวนสนุกดิสนียแลนด นอกจาก
น้ีนักทองเท่ียวยังสามารถเขาไปชมอุปกรณการผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจําลองของโรงงาน
สายการผลิตเป็นลําดับ และขั้นตอนการผลิต พรอมท้ังชิมและเลือกซ้ือช็อกโกแลตหรือ
ไอศครีมแบบตางๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด

เป็นเมืองทาเล็กๆ ท่ีอยูติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ท่ีน่ีเป็นแหลงวัตถุดิบ
ทางทะเลท่ีมีคุณภาพแหงหน่ึงของญ่ีป ุน และเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาท่ีถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา น้ําในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับขอบฟาก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็นเงาท่ีดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก



วันท่ี 5 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ -
ตลาดปลาโจไก - มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด - ทานูกิโคจิ - ยานซูซู
กิโนะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตชาบู+ขาปู

บุฟเฟตขาปูยักษ

ถนนซาไกมาจิ

พิพิธภัณฑกลองดนตรี

โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ

JTC DUTY FREE

 บาย

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

เป็นถนนคาขายท่ีไดรับการอนุรักษ ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ ไมไกลจากคลองโอตารุ
ปัจจุบันไดรับการดัดแปลงเป็นรานคา รานอาหาร รานกาแฟ รานขายของท่ีระลึก ราน
เสื้อผา และพิพิธภัณฑตางๆ มากมาย

เป็นแหลงรวบรวมกลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็นอาคารเกาแก
3 ชั้น ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพล
จากชาวยุโรปท่ีเขามาตั้งรกรากท่ีน่ีในสมัยกอน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหลงผลิต
กลองดนตรีท่ีมีอายุรอยกวาปีท่ีโดงดังท่ีสุดของญ่ีป ุนเลยก็วาได

โรงงานเครื่องแกวน้ีสรางเมื่อปี 1891 โดยใชหินเป็นสวนประกอบของอาคาร มีอีกชื่อคือ
Sangokan แปลวา บานหลังท่ีสาม .. ภายในมีผลิตภัณฑตางๆท่ีเป็นเครื่องแกว ท้ัง
ภาชนะเครื่องครัวตางๆ และมีหองน้ําชาท่ีประดับโคมไฟถึง 167 ตัวเพ่ือสรางบรรยากาศ
ท่ีสุดแสนจะประทับใจอีกดวย

แหลงชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีตางๆ

 คํ่า  The B Sapporo Susukino Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานชม อดีตศาลาท่ีวาการของฮอกไกโด (ตึกอิฐแดง) เป็นตึกสไตลนีโอบารอค มีลักษณะพิเศษท่ีมีหลังคายอดแหลมและ
กรอบหนาตางเป็นเอกลักษณ เปรียบเสมือนอนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด ปัจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ

จากนั้นนําทานชมหอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬิกาท่ีดํารงอยูในฐานะสัญลักษณของซัปโปโร
มีหนาปัดนาฬิกาท้ังสี่ดานท่ีทําจากอเมริกา ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬิกาท่ีเกาแกท่ีสุดของญ่ีป ุน และเป็นสถานท่ีนักทองเท่ียวท่ัวโลก
รูจัก และนิยมถายรูปเป็นท่ีระลึก ระลึก

และนําทานไปยัง บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade) ซ่ึงเป็นสวนหยอมขนาดใหญ ตั้งอยูใจกลางเมืองซัป
โปโร มีความยามถึง 1.5 กิโลเมตร บริเวณเกาะกลางมีสวนหยอมขนาดใหญ และยังเป็นท่ีตั้งของหอคอยสงสัญญาณซัปโปโร

จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน
เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญท่ีสุดของเมือง รานคาตางๆ จําหนายอาหารทะเล
เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืน ๆ ในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตาม
ฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทองถิ่นท่ีขึ้นชื่อคือ Donburi

บาย

อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาโจไก

จากนั้นนําทานเดินทางสู MITSUI OUTLET PARK เอาทเลทซ่ึงเปิดตัวเป็นครั้งแรกในฮอกไกโด เพียบพรอมดวยสินคา
สําหรับทุกคนตั้งแตแบรนดชั้นนําจากตางประเทศ สินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬาและกิจกรรมกลางแจงและ
สินคาท่ัวไป ประกอบดวยแบรนดดังถึง 130 แบรนด ซ่ึงในบรรดาแบรนดดังเหลาน้ี จะมีถึง 58 แบรนดท่ีเป็นแบรนดท่ีเพ่ิงเปิด
สาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนดท่ีเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญ่ีป ุน

จากนั้นอิสระใหทานชอปป้ิงท่ียาน ถนนทานูกิโคจิ แหลงชอปป้ิงเกาแกท่ีสืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือ
หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานคา ทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของ
ใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือ
หิมะแสงแดดเป็นแหลงชอปป้ิงท่ีเต็มไปดวยความคึกคักมีชีวิตชีวา

หรือจะเดินเลนชมเมืองท่ี ยานซูซูกิโนะ (Susukino) ท่ียานกินด่ืมท่ีใหญท่ีสุดของเมืองซัปโปโร มั่งค่ังดวยรานคาและ
แวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็มไปหมด แตสําหรับราเมน แนะนําตองไปท่ีซอยน้ีคือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน
สามารถเลือกรานตามความชอบ ท้ังชนิดเสนราเมนน้ําซุปรสชาติและเครื่องเคียงตาง ๆ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง

พักท่ี The B Sapporo Susukino Hotel หรือเทียบเทา

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปโร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอาคารสีแดงอิฐ สรางในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่อาคารของ
ญ่ีป ุนในสมัยนั้น ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉก และสวนหยอมท่ีรมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย อาคารแหงน้ี
เคยเป็นท่ีทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชม
หองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงเป็นอาคารท่ีสรางขึ้นจากไม ตั้งอยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็นอาคารทรงตะวันตกแหงหน่ึง ใน
จํานวนนอยท่ีหลงเหลืออยูในเมืองน้ี ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง



วันท่ี 6 ศาลเจาฮอกไกโด - ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระอาหารเท่ียงและอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สวนโอโดริ

ตลาดปลาโจไก

เป็นสวนสาธารณะท่ีตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว 1.5 กิโลเมตร สวนโอโดริเป็นสวน
สาธารณะท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงในญีป ุน แตลักษณะท่ัวไปจะดูคลายกับเป็นเกาะ
กลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ังเหนือและฝ่ังใต ในชวงตนเดือน
กุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานท่ีจัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือ
ชางแกะสลักจากท่ัวโลก

เป็นตลาดกลางขายสงของเมือซัปโปโร และเป็นตลาดท่ีไดรับความนิยมซ่ึงสามารถลองล้ิม
ชิมรสขาวหนาอาหารทะเล หรือซูชิท่ีใชอาหารทะเลสดๆ ท่ีเพ่ิงซ้ือมาในตอนเชาจากสถานท่ี
ตางๆ ในฮอกไกโดอยางเต็มท่ี ปูท่ีเรียงรายอยูหนารานไดรับความนิยมท่ีสุดเพ่ือเป็นของ
ฝากจากทะเล ขอเชิญด่ืมด่ําไปกับความอรอยท่ีมีเฉพาะในตลาดเทานั้น

มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด

ทานูกิโคจิ

ยานซูซูกิโนะ

 บาย

เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญท่ีสุดในฮอกไกโด ภายในหางมีรานคา
แบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ท่ีน่ัง
และรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

แหลงชอปป้ิงเกาแกท่ีสืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซ้ือหาของฝากจาก
ฮอกไกโด เป็นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวัน
ออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางท่ีรองรับทุก
สภาพอากาศตั้งแตเขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมตอง
กังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด

ยานซูซูกิโนะ เป็นยานบันเทิงและยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีป ุน เต็ม
ไปดวยรานคา บาร รานอาหาร รานคาราโอเกะ และตูปาจิงโกะ รวมกวา 4,000 ราน ปาย
รานคาสวางไสวยามค่ําคืนจนถึงเท่ียงคืนเลยทีเดียว ในชวงเดือนกุมภาพันธ ยานซูซูกิโนะ
จะจัดเทศกาลหิมะ เป็นเจาภาพการแขงขันแกะสลักน้ําแข็ง ประจําทุกปี

 คํ่า  The B Sapporo Susukino Hotel หรือเทียบเทา

เชา



 หมายเหตุ ไมมีบริการอาหารและ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน แตมีจําหนายบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) ตั้งอยูท่ีเมืองซัปโปโร(Sapporo) เรียกไดวาเป็นศาล
เจาของศาสนาพุทธนิกายชินโตท่ีมีความเกาแกไมเบาของเกาะฮอกไกโดเลยนะคะ เพราะท่ีศาลเจาแหงน้ีนั้นถูกสรางในชวงยุคเริ่ม
พัฒนาเกาะถาจะนับเป็นปีก็ประมาณปี ค.ศ.1871ได

จากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบินชิโทเซ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง)

บาย

14.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโทเซ โดยสายการบินนกสกูด เท่ียวบินท่ี XW145 ไมมีบริการอาหารและ เครื่องด่ืม
บนเครื่องบิน แตมีจําหนายบนเครื่องบิน

ค่ํา

19.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ศาลเจาฮอกไกโด

ทาอากาศยานชิโตเสะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ศาลเจาฮอกไกโด เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตท่ีมีอายุเกาแกถึง 140 ปี เชื่อกันวาเป็นท่ี
สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดนน้ีจึงมีผูศรัทธาไป
มนัสการมากตลอดปี จากศาลเจามีพ้ืนท่ีเชื่อมตอกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะ
แกการชมดอกซากุระบาน

ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซ่ึงจัดวาเป็นทาอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในฮอกไกโด และเป็นทาอากาศยานท่ีมีคนใชบริการมากเป็นอันดับ 3 ของญ่ีป ุน

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ 

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญ่ีป ุนดวย
ตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซ่ึงหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็นความ
ผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร
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โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม        คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)

คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย

วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

่ ่ ่ ้ ่ ่



2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลท้ังหมดกอนการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจท่ีตรงกันระหวางทานและ

บริษัทฯ 

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนืองมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณสนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายนอกเหนือจากโปรแกรม

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคา INFANT ทานละ 9,900 บาท

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป  (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี
เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน
 

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละ

สายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)


