#15809 ทัวรญี่ปุน 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

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง



2

ทา อากาศยานชิโตเสะ - ฮาโกดาเตะ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - ออนเซ็น

3

โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ตลาดเชา ฮาโกดาเตะ - ยา นโมโตมาจิ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ หอคอยโกเรียวคาคุ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟารมหมีสีนํ้า ตาล - กระเชา ภูเขาไฟอุสุซาน ภูเขาไฟอุสุซาน - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น

4



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












โรงแรม



-



Hakodate
Hotel หรือ
เทียบเทา



Toya
Hotel หรือ
เทียบเทา



The B
Sapporo
Susukino
Hotel หรือ
เทียบเทา

5

ตึกรัฐบาลเกา เกาะฮอกไกโด - หอนาฬิ กาซัปโปโร - สวนโอโดริ - ตลาดปลาโจไก - มิตซุยเอ
าทเล็ตฮอกไกโด - ทานูกิโคจิ - ยา นซูซูกิโนะ







The B
Sapporo
Susukino
Hotel หรือ
เทียบเทา

6

ศาลเจา ฮอกไกโด - ทา อากาศยานชิโตเสะ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
23.55 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน เตอรเช็คอิน สายการบิน NOK
SCOOT โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทรอใหการตองรับ พรอมทั้งแจกเอกสารในการเดินทางและอํานวยความสะดวก



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

ไมมีบริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน แตมีจําหน ายบนเครื่องบิน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ฮาโกดาเตะ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - ออนเซ็น
เชา
03.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชิโทเซ โดยสายการบินนกสกูด เที่ยวบินที่ XW146เดินทางถึงสนามบินชิ
โทเซ เกาะฮอกไกโด หลังผานพิธีต รวจคนเขาเมืองแลว
เวลาที่ญี่ปุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา
จับ

สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นมีโทษปรับและ

บาย
รับประทานอาหารเที่ยงแบบโอเบนโตะ สไตลญี่ปุน (รับประทานบนรถ)
นํ าทานเดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองที่ใหญเป็ นอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ตั้งอยูปลายสุดทางตอนใต
ของเกาะ มีช่ อ
ื เสียงดานทิวทัศน ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ในอดีต เป็ นเมืองหนึ่ งที่มีทาเรือสําหรับ
เปิ ดการคาระหวางประเทศในชวงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดรับอิทธิพลจากตางประเทศเป็ นอยางมาก มียานที่
อยูอาศัยของชาวตางประเทศ และป อมสไตล
แลวนํ าทานเดินทางไปยังยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มีความสูง 334 เมตร ตั้งอยูในป าทางตอนใตของปลาย
คาบสมุทรใกลใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ทองฟ าโปรงทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ที่งดงาม
่

คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคารของโรงแรม
พักที่ Hakodate Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานชิโตเสะ
ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซึ่งจัดวาเป็ นทาอากาศยานที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในฮอกไกโด และเป็ นทาอากาศยานที่มีคนใชบริการมากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู โอเบนโตะสไตลญี่ปุน

ฮาโกดาเตะ
เป็ นเมืองทางใตสุดของเกาะฮอกไกโด ซึ่งขึ้นชื่อเพราะป อมปราการ/สวนรูปทรงดาว และ
เป็ นเมืองที่เปิ ดทาเรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับชาวตางชาติเป็ นเมืองแรกในยุคเปิ ดประเทศของ
ญี่ปุน

ภูเขาฮาโกดาเตะ
เป็ นภูเขาประจําเมืองฮาโกดาเตะ มีความสูง 334 เมตรเหนื อระดับนํ้ าทะเล ตั้งอยูในป า
ทางตอนใตของปลายคาบสมุทร ในวันที่ทองฟ าโปรงทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน ที่งดงาม ที่นี่นับเป็ นจุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานที่ที่ดีที่สุด รวม
กับภูเขาอินาซะที่นางาซากิ และภูเขารอคโคที่โกเบ บนยอดเขามีจุดชมวิว รานกาแฟ ราน
จําหน ายของที่ระลึก และรานอาหารสไตลโรงอาหารเปิ ดใหบริการ



คํ่า

ออนเซ็น
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Hakodate Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3

เวลาที่ญี่ปุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา
สําคัญมาก ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นมีโทษปรับและจับ

โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - ยานโมโตมาจิ สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - หอคอยโกเรียวคาคุ - ภูเขาไฟโชวะ
ชินซัง - ฟารมหมีสีนํ้าตาล - กระเชาภูเขาไฟอุสุซาน - ภูเขาไฟอุสุ

ซาน - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น


กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเดินชมโกดังอิฐแดงริมนํ้ า (Red Brick Warehouses) ไดปรับปรุงมาจากคลังสินคาอิฐสีแดงที่เคยใชคาขายในปลาย
สมัยเอโดะ ตั้งอยูริมแมนํ้าของอาวฮาโกดาเตะ ศูนยรวมแหลงชอปปิ้ ง รานอาหาร และสถานบันเทิงที่ใหบรรยากาศเกา ๆ
นํ าทานไปยัง ตลาดเชาฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นที่ประมาณ 4 ชวงตึก เปิ ดเป็ นประจําทุกวัน
ตั้งแตต อนเชาตีหาถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจําหน ายอาหารทะเลสด เชน ปูอลาสกา ไขปลาแซลมอน และหอยเมนทะเล พรอมทั้ง
ผลไมต ามฤดูกาล บริเวณใกลเคียงมีรานอาหารหลายราน เมนูที่นิยมที่สุดคือ Uni-Ikura Domburi (ขาวเสิรฟพรอมหอยเมน
ทะเลและไขปลาแซลมอน)
แลวนํ าทานเดินชมเมืองที่ ยานเมืองเกาโมโตมาจิ (Motomachi District) แตกอนบริเวณทาเรือของเมืองฮาโกดาเตะ เป็ น
ทาเรือแรกที่เปิ ดใหมีการคาระหวางประเทศในปี 1854 ในชวงสิ้นสุดยุคญี่ปุนแบงแยก ดังนั ้นทําใหมีผูคาจํานวนมากจากรัสเซีย
จีน และชาติต ะวันตก ไดยายถิ่นฐานมาอาศัยอยูในเมืองฮาโกดาเตะแหงนี้ ซึ่งปั จจุบันยังคงมีอาคารสไตลต ะวันตกและสิ่งกอสราง
ที่มีช่ อ
ื เสียง
บริเวณสวนเขาชมฟรี หากทานจะขึ้นหอคอยชมวิว มีคาใชจายเพิ่มเติมประมาณ 840 เยน
บาย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัต ราคาร
นํ าทานชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) เป็ นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม มีอายุนอยที่สุดในประเทศญี่ปุน เกิดขึ้นโดย
การเกิดแผนดินไหวและกอตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี มีความชสูง 290 เมตร ในระหวางปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดิโชวะ
ปั จจุบันยังคงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนื อปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหงนี้ ต ั้งอยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ
นํ าทานชม ศูนยอนุรักษหมีสีนํ้าตาล (BearPark) เป็ นสถานที่เพาะพันธุหมีสีนํ้าตาล นั กทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสี
นํ้ าตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนั กทองเที่ยว เป็ นภาพที่นารักน า
เอ็นดูทีเดียว หากใครตองการใกลชิดกวานี้ ก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ ”กรงมนุษย” ซึ่งจะมองเห็นหมีสีนํ้าตาล
เดินผานไปมา และไดยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรูระบายอากาศเล็ก ๆ
จากนั ้นนํ าทาน นั่ งกระเชาไฟฟ าขึ้นสูยอดเขาอุสุ เพื่อชมทิวทัศน แบบพาโนรามา จากจุดชมวิวดานบน ทานสามารถมองเห็น
ทัศนี ยภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภูเขาโชวะชินซัน(Showa Shinzan) และจุดชมวิวอีกแหงหนึ่ งก็จะ
เห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977
จากนั ้นนํ าทานเดินทางไปยัง ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยานแหงชาติชิโกทสุ เป็ นทะเลสาบที่เกิดจากแองปาก
ปลองภูเขาไฟที่มีขนาดใหญอันดับสามของญี่ปุน และผลจากการระเบิดของภูเขาไฟทําใหมีลาวาทับถมจนปิ ดกั้นทางนํ้ าไหลไมให
ออกจากทะเลสาบได ดานหลังมีภูเขาอุสุและภูเขาโชวะชินซัง สวนดานหน ามีภูเขาโยเทอิจึงเป็ นภาพทิวทัศน ที่สวยงามอยางยิ่ง จน
ไดช่ อ
ื วาเป็ นวิวที่งดงามที่สุดอันดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคารของโรงแรม
พักที่ Toya Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โกดังอิฐแดงคาเนโมริ
เป็ นโรงเก็บของเกาที่ถ ูกสรางขึ้นมาใหม หลังจากเหตุการณไฟไหมครั้งใหญเมื่อปี 1907
ที่นี่มีความโดดเดนใหความรูสึกโรแมนติคดวยเรือแบบอยางยุโรปที่เรียงรายรอบอาว และ
โรงเก็บของแหงนี้ ไดถ ูกดัดแปลงใหกลายมาเป็ นรานคา รานช็อคโกแล็ต รานขายของที่
ระลึกน ารักมากมาย

ตลาดเชาฮาโกดาเตะ
เป็ นตลาดเชาหลังสถานี รถไฟที่มีผัก ผลไม และอาหารสดๆ สงตรงมาจากฟารมของ มาให
เราเลือกซื้อกันอยางเพลิดเพลิน ในราคาซื้องายขายคลองแบบชาวบาน รอตอนรับพวกเรา
อยางอารมณดี ตามสไตลของชาวฮาโกดาเตะ ที่เป็ นคนเรียบงาย น ารัก และอัธยาศัยดี
นอกจากนี้ ต รงบริเวณ Food court ที่มีอาหารทําสดๆ ใหไดเลือกทานกันอีกดวย

ยานโมโตมาจิ
เป็ นยานที่อยูบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ ตั้งแตสถานี รถราง Jujigai ถึง Suehiro-Cho
บริเวณนี้ เป็ นเนิ นลาดเอียงขึ้นไปตามเชิงเขา เมื่อมองลงมาจากถนนที่ต ัดขึ้นสูดานบน จะ
ทําใหเห็นวิวทิวทัศน ของทาเรือ ในอดีต แถบนี้ เป็ นที่อยูอาศัยของพอคาตางชาติที่เขามา
ทําการคาขายกับญี่ปุน จึงเกิดชมชุนตางชาติขึ้นมา สิ่งกอสรางบริเวณนี้ จึงมีทั้งโบสถ วัด
สถานกงสุลเการวมทั้งอาคารรานคาบานเรือนที่กอสรางในแบบสถาปั ต ยกรรมแบบยุโรป

สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ
เป็ นสวนสาธารณะรูปดาว 5 แฉกตามศิลปะสไตลรัสเซียตั้งอยูทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของเมืองฮาโกดาเตะ ป อมโกเรียวคาคุสรางเมื่อปี 1857 โดยโชกุนในตระกูลโทกุงาวะเพื่อ
ใชเป็ นปราการป องกันการรุกรานจากตางชาติ ตอมาในปี 1869 ป อมโกเรียวคาคุถ ูกใช
เป็ นศูนยบัญชาการสุดทายของตระกูลโทกุงาวะกอนที่จะปราชัยตอกองทัพจักรพรรดิเมจิ
อันเป็ นการสิ้นสุดการปกครองอันยาวนานในระบอบโชกุน สวนรูปทรงของป อม หากมอง
จากภาพถายมุมบนจะเห็นคลายกับเป็ นดาวกระจายของนิ นจา

หอคอยโกเรียวคาคุ
หอคอยโกเรียวคาคุ เป็ นหอคอยเกาที่สรางขึ้นตั้งแตปี 1964 ในโอกาสฉลองปราสาทโกะ
เรียวคะคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ตอมาไดมีการพัฒนากลายเป็ นหอคอย
ที่ทันสมัยและเปิ ดบริการครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน ปี 2006 ปั จจุบันหอคอยมีความสูง
107 เมตร จากดานบนนั กทองเที่ยวจะไดเห็นป อมรูปดาวเบื้องลาง และวิวของเมืองฮาโก
ดาเตะไดรอบทิศทาง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ภูเขาไฟโชวะชินซัง
เป็ นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหมขางภูเขาไฟอุสุ มีอายุนอยที่สุดในประเทศญี่ปุน เกิดขึ้นโดยการ
เกิดแผนดินไหวและกอตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี สูง 290 เมตร ในปั จจุบันยังคงมี
ควันกํามะถันลอยอยูเหนื อปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟนี้ สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากจุด
ชมวิวภูเขาไฟอุสุโดยขึ้นกระเชาอูสุซาน

ฟารมหมีสีนํ้าตาล
เป็ นฟารมอนุรักษหมีสีนํ้าตาล ตั้งอยูบริเวณตีนเขาอุสุซานตรงสถานี กระเชา ที่นี่เป็ นอีก
หนึ่ งสถานที่ที่มีช่ อ
ื เสียงและไดรับความนิ ยมมากในเกาะฮอกไกโด ภายในฟารมมีหมี
มากกวา 100 ตัว อายุต ั้งแตอายุหนึ่ งขวบจนถึงสามสิบปี นั กทองเที่ยวสามารถใหอาหาร
หมีไดอยางใกลชิด และสามารถเพลิดเพลินกับการแสดงแสนน ารักของเจาหมีสีนํ้าตาล
แสนรูที่ถ ูกฝึ กมาเป็ นอยางดี

กระเชาภูเขาไฟอุสุซาน
เป็ นกระเชาที่พาขึ้นภูเขาไฟโชวะชินซัง ระหวางทางจะไดเห็นวิวบรรยากาศของธรรมชาติที่
งดงาม และสามารถมองเห็นทัศนี ยภาพมุมกวางของทะเลสาบโทยะ ซึ่งเป็ นหนึ่ งใน
ทะเลสาบชื่อดังของญี่ปุน

ภูเขาไฟอุสุซาน
เป็ นภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิ ท สูง 733 เมตรเหนื อระดับนํ้ าทะเล ในรอบรอยปี ที่ผานมาเกิด
การปะทุขึ้น 4 ครั้ง คือปี 1910,1944-45, 1977 และ 2000 ซึ่งทําใหเถาถานจํานวนมาก
พุงออกมาเป็ นระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆในพื้นที่บางสวนของเมืองโทยะโกะออน
เซน และเนื่ องจากมีการเฝ าระวังติดตามและใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ทันสมัย ทําใหคาด
การณการปะทุของภูเขาไฟไดลวงหน า เพื่อใหผูคนอพยพออกจากเมืองไดทัน ที่นี่ถ ือเป็ น
หนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวหามพลาดหากไดมาเยือนฮอกไกโด

ทะเลสาบโทยะ
เป็ นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปาก
ปลองภูเขาไฟ ทะเลสาบแหงนี้ มีความพิเศษตรงที่นํ้าจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหน า
รอนอากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดินเลน ปั่ นจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศน อัน
งดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูต รงกลาง คือ เกาะนากาจิมะสามารถลงไปเดินเลน
ได(ยกเวนฤดูหนาว) และในชวงไฮทซีซั่น ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมี
การจุดพลุในเวลา 20:45 ของทุกๆคืน



ออนเซ็น

คํ่า

การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Toya Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

บริเวณสวนสาธารณะโกเรียวคาคุเขาชมฟรี หากทานจะขึ้นหอคอยชมวิว มีคาใชจายเพิ่มเติมประมาณ 840 เยน

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ) - โอตารุ - คลองโอตารุ
- บุฟเฟตปูยักษ - ถนนซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ - JTC DUTY FREE
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
เชานี้ นําทานเดินทางสู โรงงานชอคโกแลต ISHIYA เป็ นโรงงานที่ผลิต ชอคโกแลตที่ขึ้นชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะ
SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสชอคโกแลตขาวที่เป็ นที่นิยมทั่วทั้งเกาะ ฮอกไกโด (อิสระใหทานถายรูปบริเวณดานนอก ไม
รวมตั๋วคาเขาชมภายใน)
้

่

่

่

จากนั ้นนํ าทานเดินทางสูเมืองโอตารุ เมืองทาที่เจริญรุงเรืองในฐานะที่เป็ นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และ
ยังเป็ นเมืองมีช่ อ
ื เสียงเกี่ยวกับการทําเครื่องแกวที่สวยงาม และมีสไตลรูปทรงอันเป็ นเอกลักษณ
นํ าทานชม คลองโอตารุ สัญลักษณของเมืองโอตารุที่ไดรับความนิ ยมถายภาพ มีฉากหลังเป็ นหลังคาอาคารกออิฐแดง โดย
คลองโอตารุสรางเสร็จในปี 1923 ถือวาเป็ นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใชเป็ นเสนทางขนถาย สินคาจากเรือใหญ ลงสูเรือขน
ถาย แลวนํ าสินคามาเก็บไวภายในโกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและถมคลองครึ่งหนึ่ งทําเป็ นถนนหลวงสาย 17 สวนที่เหลือไวครึ่ง
หนึ่ งก็ไดทําการปรับปรุงเป็ นสถานที่ทองเที่ยว
บาย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัต ตาคาร (บุฟเฟตชาบู+ ขาปู)
จากนั ้นนํ าทานเดินเลน ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ ไมไกลจากคลองโอตารุ (Otaru
Canal Area) ที่ถ ือเป็ นแหลงทองเที่ยวแลนมารกของเมืองนี้ มากนั ก นั บเป็ นถนนที่มีเสน หและเต็มเปี่ ยมไปดวยเอกลักษณ
มากๆ เลยทีเดียว เนื่ องจากตัวถนนเองไดรับการอนุรักษมาอยางดีเยี่ยม จนกลายมาเป็ นถนนแหลงช็อปปิ้ งชื่อดังของเมืองโอตารุ
อยางในปั จจุบันนี้
จากนั ้นอิสระใหทานเดินเลนชมเมืองโอตารุต ามอัธยาศัย เชน พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเครื่องแกว ที่รวบรวมกลองดนตรี
และเครื่องแกวอันงดงามและหายากไวมากมาย ทานสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินคาพื้นเมืองงานฝี มือตาง ๆ
ชม โรงเป าแกวคิต าอิชิ ตั้งอยูในเมืองโอตารุ เมืองที่มีช่ อ
ื เสียงทางดานการเป าแกวมายาวนาน โดยในอดีต นั ้นจุดประสงคของ
การเป าแกวเพื่อใชเป็ นทุนใหเรือ แตปัจจุบันนี้ เป าหมายของการเป าแกวเพื่อใชเป็ นของใชหรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป าแกวคิต า
อิชิเป็ นโรงงานที่มีช่ อ
ื เสียงและเกาแกที่สุดของเมือง
นํ าทานสู JTC DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี เชน เสื้อผา นํ้ าหอม ตามอัธยาศัย เมื่อถึงเวลาอัน
สมควร
คํ่า
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ The B Sapporo Susukino Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชิโรอิ โคบิโตะ)
เป็ นโรงงานสุดน ารักที่มีธีมพารคสไตลยุโรปอยูขางหน า ที่นี่ประกอบไปดวยรานอาหาร
รานขายของที่ระลึก และก็โรงงานช็อกโกแลตที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดแหงหนึ่ งของฮอกไกโด โดย
อาคารรานขายของจะถูกตกแตงใหมีลักษณะคลายๆ กับสวนสนุกดิสนี ยแลนด นอกจาก
นี้ นักทองเที่ยวยังสามารถเขาไปชมอุปกรณการผลิต ยุคแรกเริ่ม แบบจําลองของโรงงาน
สายการผลิต เป็ นลําดับ และขั้นตอนการผลิต พรอมทั้งชิมและเลือกซื้อช็อกโกแลตหรือ
ไอศครีมแบบตางๆ ซึ่งผลิต จากนมสดของเกาะฮอกไกโด

โอตารุ
เป็ นเมืองทาเล็กๆ ที่อยูต ิดชายฝั่ งทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ที่นี่เป็ นแหลงวัต ถุดิบ
ทางทะเลที่มีคุณภาพแหงหนึ่ งของญี่ปุน และเป็ นเมืองทองเที่ยวที่หามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุ
คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถ ูกดัดแปลงเป็ นพิพิธภัณฑและรานคา นํ้ าในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศน อาคารและในยามอาทิต ยกําลังลับขอบฟ าก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็ นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตชาบู+ ขาปู

บุฟเฟตขาปูยักษ
เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบ
ไมอั้น

ถนนซาไกมาจิ
เป็ นถนนคาขายที่ไดรับการอนุรักษ ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ ไมไกลจากคลองโอตารุ
ปั จจุบันไดรับการดัดแปลงเป็ นรานคา รานอาหาร รานกาแฟ รานขายของที่ระลึก ราน
เสื้อผา และพิพิธภัณฑต างๆ มากมาย

พิพิธภัณฑกลองดนตรี
เป็ นแหลงรวบรวมกลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็ นอาคารเกาแก
3 ชั้น ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพล
จากชาวยุโรปที่เขามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยกอน จนในปั จจุบันกลายมาเป็ นแหลงผลิต
กลองดนตรีที่มีอายุรอยกวาปี ที่โดงดังที่สุดของญี่ปุนเลยก็วาได

โรงงานเครื่องแกวคิไทจิ
โรงงานเครื่องแกวนี้ สรางเมื่อปี 1891 โดยใชหินเป็ นสวนประกอบของอาคาร มีอีกชื่อคือ
Sangokan แปลวา บานหลังที่สาม .. ภายในมีผลิต ภัณฑต างๆที่เป็ นเครื่องแกว ทั้ง
ภาชนะเครื่องครัวตางๆ และมีหองนํ้ าชาที่ประดับโคมไฟถึง 167 ตัวเพื่อสรางบรรยากาศ
ที่สุดแสนจะประทับใจอีกดวย

JTC DUTY FREE
แหลงชอปปิ้ งสินคาปลอดภาษีต างๆ



คํ่า

วันที่ 5

 The B Sapporo Susukino Hotel หรือเทียบเทา

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



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานชม อดีต ศาลาที่วาการของฮอกไกโด (ตึกอิฐแดง) เป็ นตึกสไตลนีโอบารอค มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและ
กรอบหน าตางเป็ นเอกลักษณ เปรียบเสมือนอนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด ปั จจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ
จากนั ้นนํ าทานชมหอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER) เป็ นหอนาฬิกาที่ดํารงอยูในฐานะสัญลักษณของซัปโปโร
มีหน าปั ดนาฬิกาทั้งสี่ดานที่ทําจากอเมริกา ปั จจุบันถือเป็ นหอนาฬิกาที่เกาแกที่สุดของญี่ปุน และเป็ นสถานที่นักทองเที่ยวทั่วโลก
รูจัก และนิ ยมถายรูปเป็ นที่ระลึก ระลึก
และนํ าทานไปยัง บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade) ซึ่งเป็ นสวนหยอมขนาดใหญ ตั้งอยูใจกลางเมืองซัป
โปโร มีความยามถึง 1.5 กิโลเมตร บริเวณเกาะกลางมีสวนหยอมขนาดใหญ และยังเป็ นที่ต ั้งของหอคอยสงสัญญาณซัปโปโร
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน
เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เป็ นหนึ่ งในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆ จําหน ายอาหารทะเล
เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิต อื่น ๆ ในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตาม
ฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทองถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ Donburi
บาย
อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาโจไก
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู MITSUI OUTLET PARK เอาทเลทซึ่งเปิ ดตัวเป็ นครั้งแรกในฮอกไกโด เพียบพรอมดวยสินคา
สําหรับทุกคนตั้งแตแบรนดชั้นนํ าจากตางประเทศ สินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬาและกิจกรรมกลางแจงและ
สินคาทั่วไป ประกอบดวยแบรนดดังถึง 130 แบรนด ซึ่งในบรรดาแบรนดดังเหลานี้ จะมีถ ึง 58 แบรนดที่เป็ นแบรนดที่เพิ่งเปิ ด
สาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนดที่เปิ ดตัวเป็ นครั้งแรกในประเทศญี่ปุน
จากนั ้นอิสระใหทานชอปปิ้ งที่ยาน ถนนทานูกิโคจิ แหลงชอปปิ้ งเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซื้อ
หาของฝากจากฮอกไกโด เป็ นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานคา ทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของ
ใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใชงานไดโดยไมต องกังวลถึงฝนหรือ
หิมะแสงแดดเป็ นแหลงชอปปิ้ งที่เต็มไปดวยความคึกคักมีชีวิต ชีวา
หรือจะเดินเลนชมเมืองที่ ยานซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ยานกินดื่มที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร มั่งคั่งดวยรานคาและ
แวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็มไปหมด แตสําหรับราเมน แนะนํ าตองไปที่ซอยนี้ คือ “Ramen Yokocho” เป็ นซอยราเมน
สามารถเลือกรานตามความชอบ ทั้งชนิ ดเสนราเมนนํ้ าซุปรสชาติและเครื่องเคียงตาง ๆ
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไมเป็ นการรบกวนเวลาชอปปิ้ ง
พักที่ The B Sapporo Susukino Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด
เป็ นอาคารสีแดงอิฐ สรางในปี 1888 นั บเป็ นอาคารขนาดใหญแหงหนึ่ งในไมกี่อาคารของ
ญี่ปุนในสมัยนั ้น ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหน ามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉก และสวนหยอมที่รมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย อาคารแหงนี้
เคยเป็ นที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปั จจุบันเปิ ดใหประชาชนเขาชม
หองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร
หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็ นอาคารที่สรางขึ้นจากไม ตั้งอยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็ นอาคารทรงตะวันตกแหงหนึ่ ง ใน
จํานวนน อยที่หลงเหลืออยูในเมืองนี้ ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง

สวนโอโดริ
เป็ นสวนสาธารณะที่ต ั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว 1.5 กิโลเมตร สวนโอโดริเป็ นสวน
สาธารณะที่มีช่ อ
ื เสียงมากที่สุดแหงหนึ่ งในญีปุน แตลักษณะทั่วไปจะดูคลายกับเป็ นเกาะ
กลางถนนขนาดใหญอันเป็ นตัวแบงเขตเมืองออกเป็ นฝั่ งเหนื อและฝั่ งใต ในชวงตนเดือน
กุมภาพันธสวนแหงนี้ ถ ูกใชเป็ นหนึ่ งในสถานที่จัดแสดงผลงานแกะสลักนํ้ าแข็งจากฝี มือ
ชางแกะสลักจากทั่วโลก

ตลาดปลาโจไก
เป็ นตลาดกลางขายสงของเมือซัปโปโร และเป็ นตลาดที่ไดรับความนิ ยมซึ่งสามารถลองลิ้ม
ชิมรสขาวหน าอาหารทะเล หรือซูชิที่ใชอาหารทะเลสดๆ ที่เพิ่งซื้อมาในตอนเชาจากสถานที่
ตางๆ ในฮอกไกโดอยางเต็มที่ ปูที่เรียงรายอยูหน ารานไดรับความนิ ยมที่สุดเพื่อเป็ นของ
ฝากจากทะเล ขอเชิญดื่มดํ่าไปกับความอรอยที่มีเฉพาะในตลาดเทานั ้น



มิตซุยเอาทเล็ตฮอกไกโด

บาย

เป็ นหางสรรพสินคารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด ภายในหางมีรานคา
แบรนดต างๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ที่นั่ง
และรานจําหน ายสินคาพื้นเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

ทานูกิโคจิ
แหลงชอปปิ้ งเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจายซื้อหาของฝากจาก
ฮอกไกโด เป็ นชุมชนรานคาประมาณ 200 รานทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวัน
ออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุก
สภาพอากาศตั้งแตเขตนิ ชิ 1 โจเมะจนถึงนิ ชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใชงานไดโดยไมต อง
กังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด

ยานซูซูกิโนะ
ยานซูซูกิโนะ เป็ นยานบันเทิงและยานชอปปิ้ งที่ใหญที่สุดในทางตอนเหนื อของญี่ปุน เต็ม
ไปดวยรานคา บาร รานอาหาร รานคาราโอเกะ และตูปาจิงโกะ รวมกวา 4,000 ราน ป าย
รานคาสวางไสวยามคํ่าคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว ในชวงเดือนกุมภาพันธ ยานซูซูกิโนะ
จะจัดเทศกาลหิมะ เป็ นเจาภาพการแขงขันแกะสลักนํ้ าแข็ง ประจําทุกปี



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 6

 The B Sapporo Susukino Hotel หรือเทียบเทา
อิสระอาหารเที่ยงและอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ศาลเจาฮอกไกโด - ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง
เชา



กิจกรรม

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู ศาลเจาฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) ตั้งอยูที่เมืองซัปโปโร(Sapporo) เรียกไดวาเป็ นศาล
เจาของศาสนาพุทธนิ กายชินโตที่มีความเกาแกไมเบาของเกาะฮอกไกโดเลยนะคะ เพราะที่ศาลเจาแหงนี้ นั้นถูกสรางในชวงยุคเริ่ม
พัฒนาเกาะถาจะนั บเป็ นปี ก็ประมาณปี ค.ศ.1871ได
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู สนามบินชิโทเซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง)
บาย
14.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโทเซ โดยสายการบินนกสกูด เที่ยวบินที่ XW145 ไมมีบริการอาหารและ เครื่องดื่ม
บนเครื่องบิน แตมีจําหน ายบนเครื่องบิน
คํ่า
19.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ศาลเจาฮอกไกโด
ศาลเจาฮอกไกโด เป็ นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถ ึง 140 ปี เชื่อกันวาเป็ นที่
สถิต ยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดนนี้ จึงมีผูศรัทธาไป
มนั สการมากตลอดปี จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผลิเหมาะ
แกการชมดอกซากุระบาน

ทาอากาศยานชิโตเสะ
ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซึ่งจัดวาเป็ นทาอากาศยานที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในฮอกไกโด และเป็ นทาอากาศยานที่มีคนใชบริการมากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน



คํ่า

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

ไมมีบริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน แตมีจําหน ายบนเครื่องบิน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 30 ทาน
ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม ไมทานเนื้ อสัต ว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั ้น
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่น ๆ
กรณีต องการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็ นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
เนื่ องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่ งที่ทานไมต องการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หนึ่ งใหทาน เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหน าทั้งหมดแลว
บริการนํ้ าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํ า
เที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั ้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับ
เปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
กรณีพาสปอรต ตางชาติที่ต องการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนิ นการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุนดวย
ตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั ้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็ นความ
ผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ
กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
หากวันเดินทาง เจาหน าที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง
(พาสปอรต ) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กน อย เชน เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน าใดหน าหนึ่ ง มีหน าใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน าใดหน า
หนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนั งสือเดินทาง เป็ นตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่ดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์ มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั ้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูต ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัต รโดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัต ร
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โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต ั๋วเครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่ งทั้งสิ้น
เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้ แลว

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหน าอยางน อย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให
เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่ องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัต โนมัต ิ
หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ
หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนี ยมเชื้อเพลิง
คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ
คารถนํ าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัต ิเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม
พาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ

คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหย่ น
ื วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา
คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระ ที่หนั กเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน)
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีต องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
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2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ํ่ากวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4. เป็ นผูที่ไมมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทั้งหมดกอนการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจที่ต รงกันระหวางทานและ
บริษัทฯ
รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต ามความเหมาะสม โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า อันเนื่ องมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ทั้งนี้ จะคํานึ งถึง
ความปลอดภัย ความเป็ นไปไดและผลประโยชน ของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนื องมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ริ่มและจบการใหบริการที่สนามบินตนทางขาไปเทานั ้น
กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ เพื่อใชเดินทางมาและกลับ
ณสนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเนื่ องจากเป็ นคาใชจายนอกเหนื อจากโปรแกรม
ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคา INFANT ทานละ 9,900 บาท
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป (ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้
เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของหัวหน าทัวรและอุบัต ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนั ดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็ นตน

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดต ามกําหนดของแตละ
สายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)

