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Japan New Wave Travel Co., Ltd. Nagara Apartment (Room 103)                     

122 Soi Anumarnrachathon Decho Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500                   

Tel: +662-2354720 Fax: +662-2354721 E-Mail: jnwt.new.wave@gmail.com, ginga_thailand@hotmail.com                    

                                                                                         Licence No. 11/07577                          

 

เท่ียวญ่ีปุ่น 8 วนั 6 คืน: ฮอกไกโด-โทโฮคุ 

โดยสายการบิน: การบินไทย / ออลนิปปอนแอร์เวย ์

กําหนดเดินทาง: ปี 2561-2562 

 

วนัแรก-วนัที่ 2: สนามบินสุวรรณภูมิ / สุวรรณภูมิ (สมุทรปราการ) - ชิโตเซ (ฮอกไกโด) 
 

20.30 น.     ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน การบินไทย (TG) 

23.45 น.     ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมสู่ิสนามบินชิโตเซ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 670 

08.30 น.     เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยในเวลา 09:30 น. 
 

วนัที่ 2: จุดชมวิวฮิสึจิงาโอคะ - สวนสาธารณะโอโดริ - ท่ีทาํการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด                          

คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑเ์คร่ืองแกว้เวเนเช่ียน 

                                                         

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวฮิสึจิงาโอคะ เป็นจุดชมววิที่อยูบ่นเนินเขาทางทิศใตข้องซปัโปโร เปิดให้เขา้ชมเม่ือปี 1959 
จากจุดชมววิสามารถมองเห็นทุ่งหญา้และตวัเมือง นอกจากน้ีบนบริเวณเนินเขายงัมีจุดที่น่าสนใจอ่ืนๆอีก ไดแ้ก่                                               
1. รูปป้ัน ศจ.วิลเลียม เอส. คลาร์ก: คือหน่ึงในคณาจารยผ์ูก่้อตั้งมหาวทิยาลยัฮอกไกโดในปัจจุบนั ใตฐ้านรูปป้ันจะมีช่องใส่
แบบฟอร์มคาํปฎิญาณที่ตอ้งการทาํอยา่งมุ่งมัน่ เอกสารนั้นจะถูกเก็บไวต้ลอดไป (ค่าแบบฟอร์มและค่าเก็บรักษา 100 เยน)                     

2. Austrian House: เป็นร้านขายของที่ระลึกและสินคา้พื้นเมืองฮอกไกโด พร้อมทั้งจาํหน่ายของวา่งและเคร่ืองด่ืม อาคารดงั
กล่าวคือศาลาของประเทศออสเตรียที่เคยตั้งอยูใ่นงานกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวเม่ือปี 1972 มาประกอบใหม่                                                

3. Rest House: ภตัตาคารแบบเจงกิสข่าน จาํหน่ายเน้ือแกะยา่งบาร์บีคิวและอาหารตามสัง่อ่ืนๆ                                                  

4. Clark Chapel: โบสถข์นาดเล็กที่เคยใชจ้ดัพธีิงานแต่งงาน                                                                                                                    

5. พิพธิภัณฑ์เทศกาลหิมะ: เป็นสถานที่รวบรวมขอ้มูลของงานเทศกาลหิมะที่จดัขึ้นติดต่อกนัมากวา่ 60 ปี ไม่วา่จะเป็น
รายละเอียดงาน โปสเตอร์ แบบจาํลองของรูปป้ันหิมะ และอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง                                                                                                



Updated: 21/9/2018 

2 

 

6. Sapporo Blanc Birch Chapel: โบสถสี์ขาวลอ้มรอบดว้ยววิทิวทศัน์ที่สวยงาม นิยมใชส้าํหรับจดัพธีิแต่งงาน                                     

7. อนุสาวรีย์ของผู้แต่งและผู้ร้องซัปโปโรเมอืงแห่งความรัก: เพลงที่เคยโด่งดงัในปี 1972 ผูร้้องคือ Yujiro Ishihara ผูแ้ต่งคือ 

Kuranosuke Hamayachi ฐานใตอ้นุสาวรียเ์ป็นโนต้เพลงและเน้ือเพลง                                                                                                 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                               

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร 

ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศเหนือและทิศใต ้มีที่จอดรถกวา้งประมาณกิโลเมตรคร่ึง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อคของ
เมือง ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่งดงาม และช่วงตน้เดือนกุมภาพนัธจ์ะเป็นสถานท่ีหลกัในการจดัเทศกาลหิมะซปั
โปโร ดา้นทิศตะวนัออกของสวนโอโดริ เป็นที่ตั้งของ ทีวทีาวเวอร์ซปัโปโร สูง 150 เมตร ซ่ึงดา้นบนมีจุดชมววิที่สามารถ
มองเห็นววิที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ จุดชมววิอยูท่ี่ความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์
จะเปิดไฟประดบัประดาเพือ่ความสวยงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ที่ทําการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นบัเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่ง
หน่ึงในไม่ก่ีอาคารของญี่ปุ่ นในสมยันั้น ภายในตกแต่งอยา่งหรูหรา ดา้นหนา้มีสญัลกัษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจด็แฉก และ
สวนหยอ่มที่ร่มร่ืน เรียงรายดว้ยตน้ซากุระและตน้แปะก๊วย อาคารแห่งน้ีเคยเป็นที่ทาํการรัฐบาลทอ้งถ่ินสมยับุกเบิกเกาะฮอก
ไกโด ปัจจุบนัเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งทาํงานต่างๆและหอสมุดเก็บบนัทึกทางราชการ 
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หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ คลองโอตารุ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองโอตารุ อดีตเป็นท่าเรือที่คึกคกัในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษที่ 20 
เรือลาํใหญ่จะถ่ายสินคา้ลงเรือลาํเล็กและลาํเลียงไปตามคลอง ต่อมาเม่ือมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีทนัสมยัมาขึ้น ก็สามารถ
ขนส่งสินคา้ผา่นเรือลาํใหญ่โดยตรงไดเ้ลย คลองแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะใหส้วยงามขึ้นในปี 1980 โกดงัริมคลองก็เปล่ียนมา
เป็นพพิธิภณัฑ ์ร้านคา้ และร้านอาหาร ชาวเมืองนิยมมาเดินเล่นริมคลอง และยงัมีศิลปินมาโชวผ์ลงานใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวที่
เดินผา่นไปมา ช่วงกลางคืนโคมไฟก๊าซโบราณกท็าํใหบ้รรยากาศริมคลองโรแมนติกขึ้น และยงัเป็นท่ีจดัเทศกาลแสงไฟริม
คลองโอตารุในฤดูหนาวอีกดว้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาท)ี 

 

นาํท่านเดินทางสูง พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วเวเนเช่ียน เป็นพพิธิภณัฑเ์คร่ืองแกว้เวเนเช่ียนในเมืองโอตารุ ฮอกไกโด จดัแสดง
เคร่ืองแกว้ตามสไตลข์องเวเนเช่ียนกวา่ 3,000 ช้ิน เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่มีคุณค่าและวจิิตรงดงามอยา่งยิง่ โดยช่างฝีมือทาํแกว้
เวเนเช่ียนฝีมือชั้นครู จะจดัแสดงผลงานในชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 5 ของพพิธิภณัฑ ์รวมถึงเคร่ืองแกว้มูราโน่ของอิตาลีทีมี่คุณค่า
งดงามมาก ในชั้นหน่ึงของพพิธิภณัฑเ์ป็นทางเขา้และจดัแสดงเคร่ืองแกว้เวเนเช่ียน โดยมีเรือกอนโดล่าสญัลกัษณ์ของเมือง
เวเนเซีย ประเทศอิตาลี จดัแสดงอยูก่ลางหอ้งโถง การจดัแสดงเคร่ืองแกว้อนังดงามเหล่าน้ีจะผลดัเปล่ียนกนัไป เคร่ืองแกว้ของ
เวเนเช่ียนถือวา่มีสีสนัสวยงาม ผลิตโดยช่างฝีมือซ่ึงจะมีวธีิเฉพาะตวั โดยผสมผสานดีไซน์ทนัสมยักบัสีสนัไดอ้ยา่งลงตวั ใน
ชั้น 2 จะเป็นหอ้งสตูดิโอ สาํหรับเช่าชุดสไตลอิ์ตาเลียนโบราณและถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกได ้สามารถดูอตัราค่าเขา้และค่าเช่าชุด
ไดใ้นเวบ็ไซต ์ชั้น 3 จะเป็นนิทรรศการแกลอร่ี จดัแสดงผลงานที่สวยงามไวใ้ห้ชมกนั ในชั้นที่ 5 มีคาเฟ่สาํหรับใหบ้ริการ
เคร่ืองด่ืมอีกดว้ย  



Updated: 21/9/2018 

4 

 

สาํหรับการเดินทาง ลงสถานีโอตารุเดินมาทางถนนเพือ่จะไปพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรีโอตารุ จะผา่นพพิธิภณัฑเ์คร่ืองแกว้เวเน
เช่ียนก่อน สงัเกตไดง่้ายมาก อาคารของพพิธิภณัฑเ์วเนเชียนจะเป็นลกัษณะยโุรปสไตลอิ์ตาเลียนหลงัใหญ่ มองเห็นชดั 

 

 

 

 

 

เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)                                                                                                    
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า                                                                    

Web Site: https://www.grand1934.com/en/ Room: Well-Being Deluxe Twin Room 54 Sqm.                                                                

วนัที่ 3: จุดชมวิวโอคุรายาม่า - หุบเขาจิโงคุดานิ                                                       

หมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ - สวนหมีโชวะชินซงั                             

 

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวโอคุรายาม่า หรือมีอีกช่ือน่ึงวา่ “Okuayama Ski Jump” นบัเป็นจุดชมววิที่ววิดีงาม
มากที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองซปัโปโร และสะดวกสบายในการขึ้นมากๆ เพราะสามารถขึ้นไปชมววิไดโ้ดยนัง่ลิฟทเ์กา้อ้ีเพือ่ชม
ทศันียภาพของเมืองซปัโปโรไดแ้บบเตม็ๆตาอีกดว้ย โดยฐานเนินเขาที่จะขึ้นไปยงัจุดชมวิวยงัจะมีอีกหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวน่า
แวะอยา่ง พพิธิภณัฑกี์ฬาฤดูหนาวซปัโปโร ซ่ึงจดัแสดงเก่ียวกบัการแข่งขนัโอลิมปิกกีฬาฤดูหนาวที่จดัขึ้นที่ซปัโปโรในปี 

1972 ภายในพพิธิภณัฑมี์เกมที่จาํลองการเล่นกีฬาฤดูหนาวต่างๆ เช่น กระโดดสกี สเก็ต และฮอกก้ี สามารถเล่นไดโ้ดยไม่ตอ้ง
มีค่าใชจ่้ายเพิม่เติมอีกดว้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
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สาย     นาํท่านเดินทางสู่ หุบเขาจิโงคุดานิ เป็นหุบเขาที่งดงาม ตั้งอยูเ่หนือยา่นบ่อนํ้ าร้อนโนโบริเบทสึ นํ้ าร้อนในลาํธารของ
หุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุกาํมะถนัซ่ึงเป็นแหล่งตน้นํ้ าของยา่นบ่อนํ้าร้อนโนโบริเบทสึนัน่เอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่
ขึ้นเนินไปเร่ือยๆประมาณ 20-30 นาทีจะพบกบับ่อโอยนุุมะ เป็นบ่อนํ้ าร้อนกาํมะถนั อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถดัไปเร่ือยๆ
ก็จะเป็นบ่อเลก็ๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกวา่ และยงัมีบ่อโคลนอีกดว้ย นํ้ าท่ีไหลออกจากบอ่โอยนุุมะ เป็นลาํธารเรียกวา่ โอยุ
นุมะกาวา่ ซ่ึงไหลผา่นป่านเป็นแม่นํ้ าหลายร้อยเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที) 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                                      

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ เอกลกัษณ์ที่ทาํใหห้มู่บา้น
น้ีดงัสุดก็ตรงที่การเป็นหมู่บา้นจาํลองวถีิชีวติของชาวเอโดะในสมยัโบราณน่ีเอง ถึงแมจ้ะเป็นเพยีงหมู่บา้นจาํลองแต่บอก
เลยวา่ครบเคร่ืองสุด เพราะมีทั้งหอสงัเกตการณ์ โรงละคร วดั ร้านคา้ หมู่บา้นนินจา หมู่บา้นซามูไร และอ่ืนๆอีกมากมาย 

โดยนกัท่องเที่ยวจะสามารถสมัผสับรรยากาศไดเ้หมือนอยูใ่นหนงัญี่ปุ่ นโบราณเลยทีเดียว นอกจากน้ียงัมีคนแต่งตวัเป็น
พอ่คา้ ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวฒันธรรมแบบชาวเอโดะอีกดว้ย 

  

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ สวนหมีโชวะชินซัง ตั้งอยูใ่กลก้บัสถานีกระเชา้ภูเขาไฟอุสุ เป็นสถานที่เพาะพนัธุห์มีสี
นํ้ าตาล นกัท่องเที่ยวสามารถเยีย่มชมลูกหมีสีนํ้ าตาลไดอ้ยา่งใกลชิ้ดผา่นกระจกใส และมีหมีโตเตม็วยัท่ีไม่ดุร้ายโชวลี์ลา
ออ้นขออาหารจากนกัท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครตอ้งการใกลชิ้ดกวา่น้ีก็สามารถเขา้ไปยงัหอ้ง
สงัเกตการณ์พเิศษ “กรงมนุษย”์ ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีนํ้ าตาลเดินผา่นไปมา และไดย้นิเสียงและกล่ินของหมีผา่นรูระบาย
อากาศเล็กๆ นอกจากน้ี ยงัมีขายขนมปังใหน้กัท่องเที่ยวไดป้้อนอาหารหมีอกดว้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาท)ี 
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เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)                                                                                    
เชิญท่านพกัผอ่นและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม The Windsor Hotel Toya Resort & Spa หรือเทียบเท่า                                       

Web Site: https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/ Room: Non Smoking Lake Side Junior Suite 58 Sqm.  
 

วนัที่ 4: อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ป้อมโงเรียวกาคุ - โกดงัอิฐแดงคาเนโมริ - กระเชา้ฮาโกดาเตะ                   
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
สาย     นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ตั้งอยูห่่างจากฮาโกดาเตะไปทางทิศเหนือเพยีง 20 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่มี
ทศันียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะที่ตั้งตระหง่านอยู ่พื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดของอุทยานแห่งน้ีคือ 

ระหวา่งทะเลสาบโอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นกัท่องเที่ยวสามารถเดินสาํรวจพื้นที่ไดท้ั้งหมด ซ่ึงจะมีเสน้ทางการเดิน
คาบสมุทรและเกาะแก่งต่างๆที่เช่ือมตอ่ดว้ยสะพานเล็กๆ ใชเ้วลาประมาณ 15-60 นาที หรืออาจจะเช่าจกัรยาน (500 เยน/

ชัว่โมง 1,000 เยน/วนั) สาํหรับป่ันไปรอบๆทะเลสาบโอนุมะ(ประมาณ 10 กิโลเมตร) นอกจากน้ีในช่วงฤดูร้อนยงัมีบริการ
ล่องเรือ 30 นาที (เรือออกทุกๆ 40 นาที 1,100 เยน/คน) พายเรือแคนู เทนนิส กอลฟ์ ตกปลา และตั้งแคมป์อีกดว้ย                              

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง และมีพักระหว่างทางอีก 30 นาที) 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                              

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ ป้อมโงเรียวกาคุ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ป้อมดาว 

5 แฉก ตั้งอยูท่ี่เมืองฮาโกดาเตะ ในจงัหวดัฮอกไกโด เรียกไดว้า่เป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมของเมืองน้ี
ทีเดียว ยงัจะเป็นจุดชมซากุระที่สวยเป็นอนัดบัตน้ๆของเมืองอีกต่างหาก  
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หลายคนอาจจะสงสยักนักบัช่ือของป้อมวา่ทาํไมถึงเรียกวา่ป้อมดาว 5 แฉก นัน่ก็เพราะบริเวณนั้นเป็นพื้นท่ีขนาดใหญ่รูป
ดาวเน่ืองจากตอ้งการเพิม่พื้นที่ในการวางปืนใหญ่นัน่เอง ซ่ึงจะมองเห็นไดจ้ากมุมสูง ป้อมสร้างตามสไตลต์ะวนัตก สร้าง
ขึ้นในปีสุดทา้ยของสมยัเอโดะเพือ่ป้องกนัเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจกัรวรรดินิยมท่ีเกิดจากมหาอาํนาจตะวนัตก 

ไม่ก่ีปีต่อมาป้อมแห่งน้ีกลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหวา่งกองทพัผูส้าํเร็จราชการ และกองกาํลงัของรัฐบาลเมจิ
ที่จดัตั้งขึ้นใหม่ ภายหลงัจากป้อมแห่งน้ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้ จึงถูกดดัแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 ปลูก
ตน้ซากุระกวา่ 100 ตน้ตามแนวคูนํ้ า จึงกลายมาเป็นจุดชมดอกซากุระที่สวยงามในช่วงฤดูใบไมผ้ลิตน้เดือนพฤษภาคม 

 

ภายในนั้นจะมีจุดที่น่าแวะอยูห่ลายจุดดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นจุดแรกอยา่งพื้นที่รูปดาว โดยสะพานขา้มเขา้ไปในพื้นที่รูปดาว
เปิดตั้งแต่เวลา 9:00-19:00 น. บริเวณน้ีถือวา่มีความสาํคญัมากๆในอดีต เน่ืองจากใจกลางพื้นที่รูปดาวสมยัก่อนนั้น เคย
เป็นที่ทาํการรัฐบาลของฝ่ายสาธารณรัฐของเจา้หนา้ที่ผูส้าํเร็จราชการบริหารฮอกไกโด โดยนบัวา่เป็นศูนยก์ลางการ
ปกครองภาคเหนือในสมยัของรัฐบาลโชกุน อาคารดั้งเดิมไดถู้กทาํลายหลงัจากการล่มสลายของรัฐบาลโชกุนเอโดะในปี 

ค.ศ. 1871 และไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่ แต่เน่ืองจากอาคารเดิมไดถู้กทาํลายไปเกือบหมดส้ิน ทาํใหย้ากในการที่จะ
บูรณะอาคารทั้งหมดใหก้ลบัมาสู่สภาพเดิม จึงมีการนาํภาพถ่ายในอดีตและเอกสารอา้งอิงต่างๆมาวเิคราะห์และก่อสร้าง
สาํนกังานปกครองฮาโกดาเตะขึ้นใหใ้กลเ้คียงสภาพเดิมมากท่ีสุด และเร่ิมเปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมในปี ค.ศ.2010 

 

อีกจุดที่เด็ดไม่แพก้นัรวมทั้งยงัเป็นไฮไลทส์าํหรับการท่องเที่ยวของที่น่ี ซ่ึงจะตั้งอยูข่า้งๆป้อมปราการขนาดใหญ่ที่มีไว ้
สาํหรับชมววิ คือ หอคอยโงเรียวกาคุ นบัเป็นจุดฮิตที่มาเที่ยวป้อมโงเรียวกาคุแลว้จะตอ้งขึ้นไปชมววิน้ีทีเดียว โดยหอคอย
แห่งน้ีนั้นมีความสูง 107 เมตร ถา้รวมสายล่อฟ้า แต่ถา้ไม่รวมจะสูงอยูร่าวๆ 90 เมตร ตั้งอยูท่างทิศใต ้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 

2006 ดา้นบนเป็นรูปหา้เหล่ียมที่ทาํใหต้วัหอคอยแลดูมีความแปลกตา ที่สาํคญัก็ตรงที่สามารถขึ้นไปชมววิป้อมดาวหา้
แฉกไดอ้ยา่งชดัเจนแบบ 360 องศา ส่วนชั้นล่างสุดที่ฐานเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร และลานจดันิทรรศการ 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

 

 

 

 

 

 
 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ไดป้รับปรุงมาจากคลงัสินคา้อิฐสีแดงที่เคยใชค้า้ขายในปลายสมยัเอ
โดะ ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิง ร้านอาหาร และสถานบนัเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ นอกจาก
ร้านขายของที่ระลึกที่ทนัสมยั เส้ือผา้แฟชัน่ ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และร้านขนมหวานแลว้ ยงัมีร้านอาหาร ลาน
เบียร์ โบสถส์าํหรับจดัพธีิแต่งงาน และบริการล่องเรือเพือ่ชมววิทิวทศัน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกดว้ย  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
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เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)              
หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ พาท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้าฮาโกดาเตะ เพือ่ขึ้นไปยงัภูเขาฮาโกดาเตะ สูง 334 
เมตร ตั้งอยูใ่นป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวนัที่ทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นววิ
ทิวทศัน์ที่งดงาม นบัเป็นจุดชมววิติดอนัดนั 1 ใน 3 สถานที่ที่ดีที่สุด ร่วมกบัภูเขาอินาซะท่ีนางาซากิ และภูเขารอคโคที่โกเบ 

บนยอดเขามีจุดชมววิ ร้านกาแฟ ร้านจาํหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหาร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Kappo Ryokan Wakamatsu หรือเทียบเท่า  

Web Site: http://www.wakamatsuryokan.com/ Room: Non Smoking Japanese Room 12.5 Tatami (About 20 Sqm.) 
 

วนัที่ 5: พิพิธภณัฑเ์นบูตะ - ตลาดปลาฟรุูคาวะ -  ท่ีราบสูงคายาโนะ - กระเชา้ลอยฟ้าฮกัโกดะ 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

ออกจากที่พกั พาท่านนัง่รถไฟชินคนัเซน JR Shinkansen Hayabusa 16 จากสถานี Shin Hakodate Hokuto Station  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ไปยงัสถานี Shin Aomori Station (ใช้เวลาน่ังรถประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
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สาย     นาํท่านเดินทางสู่ พิพธิภัณฑ์ศิลปะพืน้บ้านเนบูตะ มีอาคารภายนอกปกคลุมดว้ยแผน่โลหะสีแดงมีความโดดเด่น ตั้งอยู่
ทางทิศเหนือของสถานีรถไฟอาโอโมริ เป็นพพิธิภณัฑท่ี์น่าสนใจแห่งหน่ึง ภายในจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัเทศกาลเนบู
ตะมตัสุริ ที่จดัขึ้นเป็นประจาํทุกปีในช่วงตน้เดือนสิงหาคม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 

เร่ิมตน้จากประตูทางเขา้ชั้นสองเป็นทางเดินสีแดง เรียงรายดว้ยภาพถ่ายของเทศกาลเนบูตะมตัสุริท่ีมีมากวา่ 300 ปี ประดบั
ประดาดว้ยโคมไฟรูปปลาทองสีแดง (เป็นสญัลกัษณ์ประจาํเทศกาล) พร้อมกบัฟังเสียงกลองไทโกะ ขลุ่ย และเสียงเพลงไป
ตลอดการเดินชม จนถึงหอ้งโถงใหญ่มืดๆที่จดัแสดงเก้ียว 5 แบบที่เคยใชใ้นขบวนงานเทศกาลที่ผา่นมา ซ่ึงเป็นภาพศิลปะอนั
สวยงามและความประณีตของโครงสร้างที่ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ีในวนัหยดุสุดสปัดาห์และวนัหยดุสาํคญั จะมีการแสดงสดจาก Haneto นกัเตน้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มาพร้อมกบัการ
บรรเลงดนตรีสด ตีกลองไทโกะและเป่าขลุ่ย หากนกัท่องเที่ยวตอ้งการของที่ระลึก ทางพพิธิภณัฑก์็ยงัมีร้านจาํหน่ายของที่
ระลึกประจาํทอ้งถ่ิน และร้านอาหารใหบ้ริการอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาฟูรุคาวะ เป็นตลาดปลาที่ตั้งอยูใ่จกลางเมืองอาโอโมริ เช่นเดียวกนักบัตลาดปลา
อาอูกะ ที่ตั้งอยูท่างทิศเหนือห่างออกไปบล็อคคร่ึง ภายในตลาดแห่งน้ีจาํหน่ายอาหารทะเลสดๆจากทอ้งถ่ิน ผดัสดผกัดอง
ชนิดต่างๆ จุดพเิศษของตลาดปลาแห่งน้ี คือใหน้กัท่องเที่ยวไดส้ร้างสรรคข์า้วดนบูริ (ขา้วราดหน้าต่างๆ) ดว้ยตนเอง 

เรียกวา่ นกเคดน จากอาหารทะเลตามฤดูกาลประจาํทอ้งถ่ิน ที่ขายอยูภ่ายในตลาดเป็นประจาํทุกวนัที่ตลาดเปิด 

วธีิการทาํขา้วนกเคดนดว้ยตนเอง เร่ิมตน้ดว้ยการซ้ือตัว๋แบ่งออกเป็นเซต 5 ราคา 540 เยน กบัเซต 10 ราคา 1,080 เยน โดย
ตัว๋ที่ไดรั้บคุณสามารถนาํไปแลกเปล่ียนเป็นอาหารทะเลต่างๆไดท้ัว่ตลาด(ตัว๋ 1 ใบสาํหรับถว้ยขนาดปกติ และ 2 ใบ
สาํหรับถว้ยขนาดใหญ่) ไม่วา่จะเป็นปลาดิบ ปู หอย สาหร่ายทะเล ไข่ปลา และสินคา้อ่ืนๆมากมาย (ตัว๋ชนิดน้ีไม่สามารถ
ใชน้อกตลาดได)้ เม่ือเลือกสรรจนพอใจแลว้ก็นาํไปรับประทานตามโตะ๊ที่จดัเตรียมไวใ้ห ้โดยมีเคร่ืองปรุงรสใหฟ้รี เช่น 

วาซาบิ ซอสถัว่เหลือง และขิง พร้อมนํ้ าเปล่าหรือนํ้ าชาฟรี แต่สาํหรับซุปร้อนมิโซะและผกัดองจะตอ้งซ้ือดว้ยตัว๋                                    
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ ที่ราบสูงคายาโนะ ใหท่้านเพลิดเพลินไปกบั
ธรรมชาติของป่าเขาบนที่ราบสูงซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจาก กระเช้าลอยฟ้าฮักโกดะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น พาท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าฮักโกดะ เพือ่ชมทศันียภาพทางธรรมชาติของเมืองอาโอโมริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก                                                                                                                                            

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Hoshino Resorts Oirase Keiryu Hotel หรือเทียบเท่า                      

Web Site: https://www.oirase-keiryuu.jp/en/ Room: Nagomi Japanese Style 44 Sqm. 

วนัที่ 6: ลาํธารโออิราเซะ - ทะเลสาบโทวาดะ - ฟาร์มโคโอวาอิ - หมู่บา้นหตัถกรรมโมริโอกะ 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
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ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่ ลําธารโออิราเซะ เป็นลาํธารจากภูเขาท่ีงดงามในจงัหวดัอาโอโมริ ซ่ึงเป็นจุดชมใบไมร่้วง
ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น ลาํธารแห่งน้ีไหลไปตามหุบเขาโออิราเซะ ท่ามกลางตน้ไมอ้นัเขียวชอุ่มในฤดูใบไม้
ผลิและฤดูร้อน แลว้จะเปล่ียนเป็นสีเฉดเหลืองแดงในฤดูใบไมร่้วงประมาณปลายเดือนตุลาคม-ตน้เดือนพฤศจิกายน 

ระหวา่งทางมีนํ้ าตกซ่ึงไหลออกมาจากผนงัของหุบเขากวา่ 12 แห่งดว้ยกนั ลาํธารโออิราเซะเป็นทางระบายนํ้ าจาก
ทะเลสาบโทวาดะ โดยเร่ิมตน้จากเนโนคูจิ (มีป้ายรถเมลแ์ละท่าเรือ) เช่ือมต่อไปยงัเมืองยาซูมิยะ นกัท่องเท่ียวสามารถเดิน
ป่าไปตามเสน้ทางเลียบลาํธารตอนบนระหวา่ง Nenokuchi และ Ishigedo  

 

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทวาดะ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอนชู แม่นํ้ าแห่งน้ีเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสี
ที่นิยมที่สุดแห่งหน่ึง โดยเฉพาะบริเวณลาํธารโออิราเซะ ที่ตั้งอยูท่างชายฝ่ังทิศตะวนัออกของทะเลสาบ รอบๆทะเลสาบ
โทวาดะเป็นป่าหนาทึบระยะกวา้งหลายร้อยเมตรเหนือระดบัผวินํ้ า บริเวณรอบๆก็ยงัคงสภาพเป็นธรรมชาติ ยกเวน้เมือง
เล็กๆที่ช่ือวา่ยาซูมิยะที่ไดรั้บการพฒันา เป็นศูนยก์ลางการขนส่ง รวมถึงมีสถานที่่ท่องเที่ยวให้เที่ยวชมอีกดว้ย ไดแ้ก่ ศาล
เจา้โทวาดะ พพิธิภณัฑธ์รรมชาติขนาดเล็ก และรูปป้ันเด็กสาวโทโฮคุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 

 

 

 

 

 

         

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                                          

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโคโอวาอิ เป็นฟาร์มเอกชนครบวงจรทีใ่หญ่
ที่สุดในญี่ปุ่ น ตั้งอยูท่ี่ชิซุคุอิชิ-โชย ูจงัหวดัอิวาเตะ ก่อตั้งโดยโอโน่กิชิน, อิวะซากิยาโนะซุเกะ และโนอุเอะมาซารุอิในปี 

1891 ฟาร์มคาโอวาอิมีเน้ือที่ 7200 เอเคอร์ซ่ึงเป็นสองเท่าของขนาดของสนามบินฮาเนดะ  นอกเหนือจากการเล้ียงสตัวแ์ละ
การทาํการเกษตรแลว้ฟาร์มยงัผลิตเน้ือววันมสดไข่คุณภาพดีและผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากนมอ่ืนๆ                                                        

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง และมีพักระหว่างทางอีก 30 นาที) 
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หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหัตถกรรมโมริโอกะ พาท่านเยีย่มชมและสาธิตการทาํสินคา้พื้นเมืองในแขนงต่างๆของ
ประเทศญี่ปุ่ น อาทิ เช่น อาหารการกิน เคร่ืองใชไ้มส้อย และของเด็กเล่น นอกจากน้ี ยงัมีร้านจาํหน่ายสินคา้ของฝากและของที่
ระลึกใหท้่านเลือกชมและซ้ือไปใหก้บัคนที่บา้นตามอธัยาศยัอีกดว้ย (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 15 นาที) 

 

 

 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)                                                                                  

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรมYusen Shidate Hotel หรือเทียบเท่า                                                    

Web Site: https://shidate.jp/ Room: Japanese Style Room with Outdoor Bath 35 Sqm. 

วนัที่ 7: วดัชูซอนจิ - ศาลเจา้โกไดโดะ - วดัซุยกนัจิ                                                      

มิตซุยเอาทเ์ล็ตเซ็นได - ปราสาทอาโอบะ 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่ วัดชูซอนจิ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ ก่อตั้งขึ้นในปี 850 
เป็นวดัของพระพทุธศาสนานิกายเทนได ประกอบดว้ยอาคารต่างๆสิบกวา่หลงัในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลงัจากการล่ม
สลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจุบนัจึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพยีง 2 หลงั อาคารที่มีช่ือเสียงมากที่สุด คือ 

อาคารคอนจิคิโดะ มีลกัษณะคลา้ยกบัศาลทองคาํของวดัคินคะคุจิในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไวอี้กชั้นหน่ึงเพือ่ป้องกนั
การถ่ายภาพ และหอ้งโถงเคียวโซะ ใชเ้ป็นพื้นที่สาํหรับเก็บพระสูตร (คมัภีร์ทางพระพทุธศาสนา) ซ่ึงถูกสร้างขึ้นก่อน
อาคารคอนจิคิโดะถึง 16 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
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สาย     นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโกไดโดะ เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึชิมะ เน่ืองจากตั้งอยูใ่นตาํแหน่ง
ที่โดดเด่น ทาํให้วดัแห่งน้ีกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพทุธรูป 5 
องค ์ซ่ึงก่อตั้งโดยพระสงฆท์ี่ก่อตั้งวดัซูอิกนัจิ โดยรูปป้ันจะถูกนาํมาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี (คร้ังสุดทา้ยที่นาํ
ออกมาจดัแสดงคือปี 2006) อาคารปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะฟ้ืนฟูขึ้นในปี 1604 โดยขนุนางทอ้งถ่ิน Date Masamune ดา้นนอก
อาคารตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัเล็กๆรูป 12 นกัษตัรตามปฏิทินจนัทรคติ โดยแบ่งเป็นดา้นละ 3 นกัษตัร โชคดีที่ในเหตุการณ์สึ
นามิและแผน่ดินไหวปี 2011 วดัโกไดโดะไม่ไดรั้บความเสียหายใดๆ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                                          

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ วัดซุยกนัจิ เป็นวดัเซนที่มีช่ือเสียงที่สุดในภูมิภาค
โทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพน้ทสี์ประตูบานเล่ือนไวอ้ยา่งสวยงาม ก่อตั้งคร้ังแรกในปี 828 เดิมเป็นวดั
นิกายเทนได และไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นวดัเซนในช่วงสมยัคามาคูระ (1192-1333) วดัแห่งน้ีไดส้ะทอ้นความสวยงามตาม
ธรรมชาติของเมืองมตัสึชิมะไดเ้ป็นอยา่งดี โดยบริเวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรียงรายดว้ยไมส้นซีดาร์และถํ้า
ต่างๆที่อดีตเคยเป็นสถานที่ทาํสมาธิ ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรูปป้ันต่างๆ 
 

นอกจากหอ้งหอหลกัของวดัแลว้ ยงัมีหอ้งครัวคูริ ซ่ึงอดีตใชเ้ป็นที่สาํหรับจดัทาํอาหาร ทั้งหอหลกัและหอ้งครัวไดข้ึ้น
บญัชีเป็นสมบติัของชาติอีกดว้ย ตรงขา้มหอ้งครัวคูริ เป็นที่ตั้งของพพิธิภณัฑศิ์ลปะซูอิกนัจิ ภายในจดัแสดงสมบติัของวดั 

รวมถึงประตูบานเล่ือนสไลดท์องคาํ และส่ิงประดิษฐข์องตระกูลดาเตะ เช่น หุ่นไมส้ลกัเท่าขนาดจริงของ Date Masamune  
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หลงัจากนั้น พาท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัท่ี มิตซุยเอาท์เล็ตเซ็นได (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทอาโอบะ สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขนุนางศกัดินา Date Masamune สาํหรับป้องกนัเมือง 

โดยเลือกสร้างป้อมปราการไวบ้นภูเขาอาโอบะสูง 100 เมตรจากระดบัเมืองดา้นล่าง ในช่วง 400 ปีหลงัยคุศกัดินาถูกต่อตา้น
ในช่วงสมยัเมจิ เกิดไฟไหมใ้นปี 1882 และโดนระเบิดในปี 1945 จึงทาํใหปั้จจุบนัเหลือเพยีงเศษซากกาํแพงหินดา้นนอก และ
หอรักษาความปลอดภยั จากทาํเลที่ตั้งของปราสาทเดิม สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมืองดา้นล่างท่ีงดงาม   

นอกจากน้ียงัมีพพิธิภณัฑอ์นุสรณ์ประวติัศาสตร์ของปราสาทอาโอบะ ซ่ึงอาคารมีรูปแบบเหมือนปราสาทท่ีเคยมีอยูใ่นสมยัเอ
โดะ ภายในจดัแสดงส่ิงประดิษฐต์่างๆ และโรงละครแสดงภาพยนตร์สั้นๆเก่ียวกบัปราสาท (นกัท่องเที่ยวต่างชาติสามารถฟัง
ภาษาองักฤษไดจ้ากหูฟังที่จดัเตรียมไวใ้ห)้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
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เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)                                                                                                    
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม The Westin Sendai Hotel หรือเทียบเท่า                                                                        

Web Site: https://www.marriott.com/hotels/travel/sdjwi-the-westin-sendai/ Room: Club Floor 42 Sqm. 

วนัที่ 8: สนามบินเซนได / เซนได (มิยากิ) - นาริตะ (ชิบะ) - สุวรรณภูมิ (สมุทรปราการ)                         
 

06.00 น.     เดินทางถึงสนามบินเซนได (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที / ไม่มีบริการรถนําเที่ยวจากโรงแรมไปสนามบิน)                  

08.00 น.     ออกเดินทางจากสนามบินเซนไดสู่สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน ออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบิน NH 3232   

09.10 น.     เดินทางถึงสนามบินนาริตะ                                                                               

12.00 น.     ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบิน NH 5955                 

16.30 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

*** อตัราค่าบริการต่อท่าน *** 

กรุ๊ป 2 ท่าน: 890,000 เยน / กรุ๊ป 3 ท่าน: 696,000 เยน / กรุ๊ป 4 ท่าน: 599,000 เยน                                     

กรุ๊ป 5 ท่าน: 540,000 เยน / กรุ๊ป 6 ท่าน: 501,000 เยน / กรุ๊ป 7 ท่าน: 473,000 เยน / กรุ๊ป 8 ท่าน: 453,000 เยน 
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*** เงื่อนไขการให้บริการ *** 

1. อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานหรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนัตามที่ระบุในรายการ (หอ้งละ 2 ท่าน) 
2. ค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  

3. ค่ารถรับ-ส่งนาํเที่ยวตามรายการพร้อมคนขบัทีช่าํนาญเสน้ทาง 

4. มคัคุเทศก ์คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม: 

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางที่ไทยและเอกสารต่างๆ (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากวา่หกเดือนนบัจากวนัเดินทาง) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่บริษทัจดัให้ในรายการทวัร์ รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  

3. ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 

4. ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ของราคาค่าทวัร์ และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ของราคาค่าทวัร์ ในกรณีของการออกใบกาํกบัภาษี 

5. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัทั้งคณะและของมคัคุเทศก ์ตามเสน้ทางที่ระบุในโปรแกรมชั้นทศันาจร  
6. สาํหรับท่านที่ตอ้งการพกัเด่ียว จะมีค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าหอ้งพกัเพิม่อีกท่านละ 6,000 เยน/คืน 
 

*** เงื่อนไขการชําระเงิน *** 

1. ข้ันตอนการชําระค่าทัวร์ 

1. ยนืยนักรุ๊ปทวัร์ - ชาํระค่ามดัจาํ 20% ของค่าทวัร์ทั้งหมด 

2. ก่อนออกเดินทาง 7 วนั - ชาํระส่วนที่เหลืออีก 80% ของค่าทวัร์ทั้งหมด  

2. กรณยีกเลิกกรุ๊ปทัวร์ 

1. แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทางล่วงหนา้ 1 เดือนขึ้นไป - ยนิดีคืนเงิน 

2. แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทางล่วงหนา้ไม่ถึง 1 เดือน - ไม่ขอคนืเงิน 

3. อัตราค่าทัวร์สําหรับเด็กที่นอนพกัร่วมกับผู้ใหญ่ 

1. เด็กอาย ุ2-7 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน แต่ไม่มีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 

2. เด็กอาย ุ5-12 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน และมีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 

3. เด็กอาย ุ5-12 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 1 ท่าน แต่ไม่มีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 
 

*** หมายเหตุ *** 

1. รายการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพอากาศของสถานที่ท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์  

2. รายการทวัร์จะจดัขึ้นไดก้็ต่อเม่ือมีสมาชิกในกรุ๊ปทวัร์ครบตามจาํนวนที่ระบุไว ้ 

3. ราคาค่าทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงหากตดัสินใจล่าชา้ 


