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ฮอกไกโด  วนั /  คืน 
โนโบริเบท็ส ึ- หบุผานรก - ฮาโกดาเตะ - อซิาชิ – ทะเลสาบโทยะ – นังกระเชา้ชมวิวโชวะชินซนั 

โอตารุ - ซปัโปโร - พพิธิภณัฑเ์บียร ์- โรงงานช็อคโกแลต็ - ศาลเจา้ฮอกไกโด - มิตซุยเอา้ทเ์ลท็ 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮาเนดะ  โตเกียว (แวะเปลยีนเครือง)   

21.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู  อาคารโดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชนั   ประตู   เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

.  น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว โดยเทียวบินท ีJL 034 (ใชเ้วลาเดินทาง .  ช.ม.) 

วนัทสีองของการเดินทาง  สนามบินฮาเนดะ  - ชิโตเสะ (เกาะฮอกไกโด) – โนโบริเบ็ทสึ - หุบเขาจิโกกุดานิ - ฮาโกดาเตะ  

.  น. ถึง สนามบินฮาเนดะ  แวะเปลียนเครือง 

09.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ สนามบินชิโตเสะ โดยเทียวบินที JL 507 (ใชเ้วลาในการเดินทาง . 5 ช.ม.) 

10.45 น. ถึง สนามบินชิโตเสะ (Chitose) บนเกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถินเร็วกว่าประเทศไทย  ช.ม.) เกาะฮอกไกโดมีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบั  ของประเทศญีปุ่ น นอกจากนียงัเป็นเขตการปกครองทีใหญ่ทีสุดและตงัอยูท่างเหนือสุดของประเทศดว้ย นาํท่านผา่นพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีปุ่ น 

13.00 น. เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ (Noboribetsu) (ระยะทาง 81 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) เมืองเล็กๆ ในเขตอุทยาน

แห่งชาติชิโกสึ-โทยะ (Shikotsu-Toya National Park) ชือเมืองมาจากภาษาไอนุแปลว่า “แม่นาํสีดาํ” ตงัอยูต่รงบริเวณทีแคบทีสุด

ของปากแม่นาํโนโบริเบ็ทสึ (ชือเดียวกบัเมือง) มีชือเสียงจาก “นําแร่ร้อน” หรือ“Noboribetsu-onsen”  ซึงนับว่าใหญ่ทีสุดบน

เกาะฮอกไกโด แวะชม “จิโกกุดานิ” (Jigokudani Valley) ซึงมีความหมายว่า “หุบผานรก” (Hell Valley) เนืองจากปกคลุมไปดว้ย

ไอและควนัทีพวยพุ่งจากนาํแร่ร้อนใตพื้นดิน ในขณะทีทศันียภาพโดยรอบถูกโอบลอ้มดว้ยเนินเขา และหน้าผาสูง จึงเกิดเป็น

จินตนาการเปรียบเทียบให้สอดคลอ้งกบัตาํนานดงัเดิม เชือกนัว่าบริเวณนีมีปีศาจปกป้องคุม้ครองดูแล แลว้เดินทางสู่ ฮาโกดาเตะ 

(Hakodate) เมืองทางตอนใตข้องเกาะฮอกไกโด (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) เป็นเมืองท่าทีรุ่งเรือง

ในอดีต มีวฒันธรรมและวิถีชีวิตทีหลากหลาย ซึงทาํให้เมืองนีมีเสน่ห์ นาํท่านชม “ป้อมโกเรียวคาค”ุ เป็นป้อมปราการแห่งแรกใน

ญีปุ่ นทีมีการออกแบบทรงห้าเหลียม มีรูปดาวห้าแฉก สร้างกาํแพงหินล้อมรอบอาคาร มีคูนําลอ้มรอบกาํแพง ปรับแล้วเป็น

สวนสาธารณะ ภายในบริเวณมีหอคอยชมวิวมุมสูง จากนนันาํท่านเช็คอินสู่ทีพกั 

 

 

 

 

 

.  น. อาหารคํา ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

 หลงัอาหารคาํ นาํท่าน “นังกระเชา้” ชมวิวเมืองยามราตรีบนยอดเขาฮาโกดาเตะ มีความสูง  เมตร ทีขึนชือเรือง "ทศันียภาพ

ยามคาํคืนอนังดงาม" 

พกัค้างคืน ณ Hotel Heiseikan Shiosaitei  หรือเทียบเท่า 
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วนัทสีามของการเดินทาง ฮาโกดาเตะ - อิซาชิ - ทะเลสาบโทยะ  

.  น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

.  น. นาํท่านเดินเทียว “ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ อะซาอิจิ” มีร้านคา้จาํหน่ายของกินกวา่  ร้าน หลากหลายประเภท เช่น อาหารทะเลสด

ใหม่ (โดยเฉพาะปลาหมึก ถือว่าอร่อยทีสุดในญีปุ่ น), ผกั, ผลไม,้ ขนมหวานและชินไม (อาหารทะเลแปรรูป) พ่อคา้แม่คา้เปิดร้าน

กนัแต่เช้าตรู่ จากนันนําท่านเดินเทียวบริเวณ “ตึกแดง” เป็นโกดังสินค้าเก่าแก่ทีดัดแปลงเป็นแหล่งช้อปปิง ร้านอาหารและ

เครืองดืม ไมไ่กลกนัเป็นเนินฮาจิมนัซากะ ทีมีถนนทอดยาวสุดสายตาจนจรดชายทะเล 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีปุ่ น (เซ็ทเมนู) 

 

 

 

 

 

 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอิซาชิ (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) เป็นเมืองทีเก่าแก่ทีสุดเมืองหนึงบนเกาะฮอก

ไกโด  “อิซาชิ” เป็นภาษาของชาวไอนุ ทีตงัติดชายทะเลทางดา้นตะวนัตกของเกาะฮอกไกโด มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ  พนั

กว่าคน ตงัแต่อดีตชาวบา้นจะประกอบอาชีพทาํประมง นาํท่านเดินเทียวชมเมือง บรรยากาศเหมือนยอ้นยุคไปสมยัเอโดะ  เป็น

เมืองๆ เดียวบนเกาะฮอกไกโด ทียงัให้ความรู้สึกเป็นญีปุ่ นแท้ๆ  ชมหินศกัดิสิทธิชือว่า "Heishi Iwa" เป็นทีเคารพของชาวประมง 

จะมาสักการะขอพรให้จบัปลาไดเ้ยอะๆ เดินเทียว “ถนนอินิชิเอะ ไคโดะ” ทีตงัของอาคารเก่าแก่ตงัแต่สมยัเอโดะถึงเมจิ อดีตทีว่า

การเมือง ซึงไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่ เมืองโทยะ(Toyako)  (ระ ยะท าง 157 ก .ม . ใ ช้ เวล าเดิน ท าง

ประมาณ 2.30 ช.ม.) ตงัอยู่ริมทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) ในเขตอุทยานแห่งชาติชิโกสึ-โทยะ (Shikotsu-Toya National Park) 

ทะเลสาบนาํแร่ร้อนรูปทรงกระทะ มีเส้นรอบวงประมาณ  กิโลเมตร ทีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมือหลายแสนปีทีแลว้ ซึง

ปัจจุบนันีก็ยงัคงมีภเูขาไฟทียงัไม่ดบัทีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ใกลก้บัทะเลสาบแห่งนีคือ “ภูเขาไฟอุสุ” (Mt.Usu) มีความสูง  

เมตร เคยระเบิดมาแลว้ถึง  ครังในรอบ  ปี ครังล่าสุดในปีค.ศ.  ในยามสงบภูเขาไฟอุสุเป็นส่วนหนึงของทศันียภาพที

งดงามของทะเลสาบโทยะ นอกเหนือไปจากเกาะเลก็ เกาะนอ้ย  เกาะ ตรงใจกลางทะเลสาบ ไดชื้อว่ามีภูมิประเทศทีสวยงาม 

.  น. อาหารคําแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหารคาํอิสระให้ท่านพกัผ่อนกบัการ “แช่ออนเซ็น” (ห้องรวม แต่แยกหญิง-ชาย) นาํแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใตพิ้ภพ 

เพอืผอ่นคลายความเมือยลา้ เลือดลมเดินดีขึน เสริมสุขภาพให้กระปรีกระเปร่า ช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยูใ่นสภาพ

คงที ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบนาํแร่แบบญีปุ่ นนีเอง ทาํให้มีผูก้ล่าวว่า “หากมาทีญีปุ่ นแล้วมิได้ลงอาบนําแร่ก็เหมือนกับว่าท่าน

มาไม่ถึงญีปุ่ น”  

พกัค้างคืน ณ Toya Sun Palace Hotel**** หรือเทียบเท่า 

วนัทสีีของการเดินทาง ทะเลสาบโทยะ - นังกระเช้าชมวิวโชวะชินซัง - ซัปโปโร  

.  น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ สถานีกระเชา้ และ “นังกระเช้า” ขึนสู่จุดชมวิว “เขาโชวะชินซัง” (Showa Shinzan) ภูเขาไฟน้องใหม่ลูกเล็กๆ 

ทีอายนุอ้ยทีสุดบนเกาะฮอกไกโด มีความสูง  เมตร ซึงโผล่พน้ผิวโลกขึนมาเมือปีค.ศ.   ให้ท่านชมวิวมุมสูงทีรายลอ้ม

ดว้ยทิวทศัน์ภเูขาและทะเลสาบ จากนนันงักระเชา้กลบัลงมา จากนนัเดินทางสู่ “บ่อหมี” ชมความน่ารักแสนรู้ของ “หมีสีนําตาล”  
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 (A Brown Bear) ทีมีตน้กาํเนิดมาจากหมีกริซลีแถบอเมริกาเหนือ ซึงปัจจุบนัหาชมไดย้ากยิงในธรรมชาติ และใกลจ้ะสูญพนัธุ์ไป

จากเกาะญีปุ่ น โดยได้รับการขึนทะเบียนเป็นสัตวส์งวนของชาติ และไดรั้บการดูแลเป็นอย่างดี โดยหมีสีนาํตาลเหล่านีถือเป็น

สัตวป์ระจาํถินของเกาะฮอกไกโด 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีปุ่ น  

.  น. ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) (ระยะทาง 109 ก.ม. เดินทางประมาณ  

 2.10 ช.ม.) ศูนยก์ลางความเจริญของเกาะและใหญเ่ป็นอนัดบั 5 ของญีปุ่ น  

 เป็นหนึงในเมืองใหม่ทีสุดในญีปุ่ น ไดรั้บชือมาจากภาษาไอนุ แปลว่า “เมืองทีมี 

 แม่นาํไหลผ่าน” ซึงก็ตรงกบัลกัษณะทางภูมิศาสตร์ทีมีแม่นาํโทโยฮิร่าไหลผ่าน 

 เมืองดา้นตะวนัออก ส่วนทางตะวนัตกมีแนวเทือกเขาสูงขนานไปทางเหนือและ 

 ทางใตห้ลายลูก เคยเป็นสถานทีจดัการแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวปีค.ศ. 1972  

 โดยในปัจจุบนัมีชือเสียงเป็นเมืองท่องเทียวและจดังานเทศกาลหิมะซปัโปโร ท ี

 จดัขนึทุกปีประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ แลว้เดินทางสู่ “พพิธิภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร” (Sapporo  

 Beer Museum) ซปัโปโรเป็นแหล่งผลิตเบียร์ทีเก่าแก่ทีสุดของญีปุ่ น และเบียร์ยหี้อซปัโปโร 

 ก็เป็นทีนิยมมากทีสุดในญีปุ่ นดว้ย โดยเริมมีการผลิตตงัแต่ปีค.ศ.1877 มาจนถึงปัจจุบนั  

 และยงัส่งออกจาํหน่ายไปทวัโลก ในส่วนของพิพิธภณัฑน์นัเปิดให้บริการในปีค.ศ. 1987  

 โดยในอดีตทีนีเคยเป็นโรงกลนัในยคุเมจิมาก่อน ต่อมาภายหลงัจึงมีการปรับปรุงเปลียน 

 แปลงจนกลายมาเป็นพพิธิภณัฑเ์บียร์ซปัโปโร ดา้นในจดัแสดงประวตัิของเบียร์ในญีปุ่ น  

 และกระบวนการกรรมวิธีขนัตอนการผลิตเบียร์ นอกจากรับทราบประวติัแลว้ ท่านยงั 

 สามารถลองลิมชิมรสชาติเบียร์ชนิดต่างๆ ไดด้ว้ย จากนนัให้ท่านเดินเทียวและชมสินคา้บริเวณ “ย่านซุซุคโินะ” (Susukino) เป็น

ยา่นทีรวบรวมร้านชอ้ปปิง, ห้างสรรพสินค้า, ร้านกินดืม, ร้านอาหาร, ร้านขายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคกส์ และอืนๆ อีกมากมาย ทงั

ถนนบนดินและถนนใตด้ิน ถือเป็นย่านทีคึกคกัมีชีวิตชีวาทีสุดของซปัโปโร โดยเฉพาะในเวลาคาํคืนทีบรรดาป้ายไฟโฆษณาบน

ตึกต่างๆ เปิดไฟสลบัสีสันประชันสินคา้กนั รอบๆ บริเวณนีมีสถานบันเทิงเริงรมยย์ามราตรี ทงัไนต์คลบั, บาร์, คาราโอเกะ, 

สถานอาบอบนวด รวมกนัมากกว่า ,  ร้าน ตงัอยูใ่นตรอกซอกซอยหรือบา้งก็ซ่อนตวัอยูใ่นตึก  
18.00 น. อาหารคํา ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู) 

พกัค้างคืน ณ Daiwa Roynet Hotel Sapporo Hotel**** หรือเทียบเท่า 

วนัทห้ีาของการเดินทาง ซัปโปโร - โอตารุ - ซัปโปโร  

.  น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

.  น. เดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของซัปโปโร (ระยะทาง  ก.ม. เดินทางประมาณ  นาที) เมืองท่าเรือที

มีลกัษณะภูมิประเทศสองแบบ คือ ตอนเหนือเป็นชายฝังทะเลญีปุ่ น ในขณะทีทางใตเ้ป็นแนวเทือกเขามากมาย จึงไดรั้บฉายาว่า 

“เมืองแห่งภูเขา” เคยเป็นทีตงัถินฐานของชนเผ่าไอนุ ซึงเป็นทีมาของชือเมือง ชม “โรงงานเครืองแก้ว” (Otaru Canalside Glass 

Factory) ชมการสาธิตวิธีการทาํเครืองแก้ว อีกทงัยงัมีเครืองแก้วรูปแบบต่างๆ ห้เลือกซือเป็นของทีระลึกได้ จากนันเดินชม 

“คลองโอตารุ” (Otaru Canal) ทีสร้างในปีค.ศ.  จากการถมทะเลเพือใชเ้ป็นเส้นทางขนถ่ายสินคา้ จากเรือลาํใหญ่เขา้มาเก็บ
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ไวท้ีโกดงั แต่เลิกใชเ้มือมีการสร้างท่าเทียบเรือทีทนัสมยัขึนทดแทน บางส่วนของคลองจึงถูกซ่อมแซมใหม่ให้สวยงามเพือเป็น

สถานทีท่องเทียวในปีค.ศ.  โดยการเปลียนโกดงัสินคา้เป็นพพิธิภณัฑ,์ ร้านคา้ และร้านอาหาร  

 รวมทงัสร้างทางเดินเลียบคลองขนาดทีไมว่่าอากาศจะหนาวจดัขนาดไหน ก็ยงัมีจิตรกรมาวาง 

 ขายผลงานของตนเอง รวมถึงแผงขายของทีระลึกและโปสการ์ดต่างๆ แลว้ไปชม “นาฬิกาไอนํา 

 ของเมืองโอตารุ” (Steam Clock Otaru) เป็นของขวัญทีเมืองแวนคูเวอร์มอบเป็นของขวัญให้กับ 

 เมืองโอตารุ ทีจะส่งเสียงเพลงทุกๆ  นาทีและทุกๆ ชวัโมงจะพ่นไอนาํพร้อมเสียงคลา้ยหวดูรถไฟ 

 เพอืบอกเวลาตงัอยูห่นา้ “พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี” (Music Box Museum) อีกหนึงสถานทีทีไม่ควร 

 พลาดชม มีประวตัิเริมมาตงัแต่สมยัสร้างเมืองใหม่ๆ เรียกว่าแทบจะกลายมาเป็นแม่แบบของพิพิธ- 

 ภณัฑก์ล่องดนตรีในเมืองอืนๆ ของญีปุ่ นเลยก็ว่าได ้ในตวัอาคารทงั 3 ชนั เตม็ไปดว้ยกล่องดนตรี  

 ทงัทีจดัแสดงและสําหรับจาํหน่ายเป็นของทีระลึก เนืองจากเป็นงานทีประดิดประดอยดว้ยมือไม่ไดใ้ชเ้ครืองจกัร จึงทาํให้กล่อง

ดนตรีแต่ละชินไม่เหมือนกันเลยและจะมีเพียงชินเดียวในโลกเท่านัน นอกจากนีท่านยงัสามารถประดิษฐ์กล่องดนตรีทีเป็น

เสียงเพลงทีท่านโปรดปรานในแบบของตวัเองไดด้ว้ย 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีปุ่ น (เมนู ซูชิ)  

.  น. เดินทางกลบัซปัโปโร เทียวชมสถานทีสาํคญัๆ ของเมือง ไดแ้ก่ “อาคารทีทําการเมืองเก่า”  

 (Former Government Office) เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกทีตงัอยูติ่ดกบัสถานีซปัโปโร  

 ถือเป็นสัญลกัษณข์องซปัโปโรอีกแห่งหนึงและบริเวณรอบๆ ยงัเป็นจุดชมดอกชิดาเระซากุระ 

 และดอกทิวลิป  (เดือน พฤษภาคม) ดอกฮานะโชบุ หรือ ไอริสญีปุ่ น (เดือนมิถุนายน)  

 ดอกบวัสายและกุหลาบญีปุ่ น (เดือนกรกฎาคม) และใบแปะก๊วยสีเหลืองทองในช่วงฤดูใบไม ้

 ร่วง (ปลายเดือนกนัยายน – กลางเดือนตุลาคม), “สวนโอโดริ” (Odori Park) เป็นสวน - 

 สาธารณะขนาดใหญ่ทอดตวัยาวอยูก่ลางเมืองซัปโปโร มี “หอคอยซัปโปโรทีวีทาวเวอร์” (Sapporo TV Tower) สวนแห่งนีถูกใช้

เป็นทีจดังานอเีวน้ทด์งัๆ มากมายอยา่งเบียร์การ์เดน้และรําวงบงโอโดริในฤดูร้อน และเทศกาล 

 หิมะซปัโปโร (Sapporo Snow Festival) ในฤดหูนาว, “หอนาฬิกาซัปโปโร” (Sapporo Clock  

 Tower) สัญลกัษณ์อีกอย่างหนึงของเมืองซปัโปโร อยูภ่ายในมหาวิทยาลยัฮอกไกโด สร้างในปีค.ศ.  

  ตวัอาคารของหอนาฬิกาเป็นไม ้สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก ส่วนตวัเรือนนาฬิกาสงัซือ 

 มาจากบอสตนั สหรัฐอเมริกา ซึงยงัคงเดินบอกเวลาอยา่งเทียงตรง และมีเสียงระฆงัทุกๆ ชวัโมง  

 และในปีค.ศ.  หอนาฬิกาแห่งนีไดรั้บการขนึทะเบียนเป็นสมบติัทางวฒันธรรมทสีาํคญัของญีปุ่ น  

 และในปีค.ศ.   ไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกทางวิศวกรรมเครืองกลของญีปุ่ นอีกดว้ย ในปัจจุบนัหอนาฬิกาแห่งนี เป็น

ทีตงัพิพิธภณัฑ์แสดงประวติัของเมืองและมหาวิทยาลยัฮอกไกโด จากนนัเดินทางสู่ “ย่านทานูคิโคจิ” (Tanuki Kochi) เป็นย่านช้

อปปิงเก่าแก่มีอายุยาวนานกว่า  ปี มีร้านคา้มากถึง  ร้าน โดยมีความยาวประมาณ  กิโลเมตร ส่วนสินคา้ก็มีทงัเสือผา้และ

รองเทา้แบรนดด์งัอยา่ง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ รวมทงัร้านไดโสะและดองกิทีสินคา้ราคายอ่มเยา 
.  น. อาหารคํา ณ สเต็กเฮ้าส์ / เทปันยาก ิ

พกัค้างคืน ณ Daiwa Roynet Hotel Sapporo Hotel**** หรือเทียบเท่า 

วนัทหีกของการเดนิทาง ซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - สนามบินฮาเนดะ  

.  น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

.  น. นาํท่านเดินทาง “ศาลเจ้าฮอกไกโด” (Hokkaido Shrine) แต่เดิมถูกเรียกตามชือสถานทีตงัในเมือง คือ “ศาลเจา้ซปัโปโร” เหตุทีมี 

 การเปลียนชือใหม่เพือให้สมกบัความยงิใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตนีคอยปกปักรักษาให้ประชาชนบนเกาะฮอกไกโด

มีความสงบสุข แมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปี แต่ทีนีเป็นสถานทีสําหรับคนทอ้งถินไดม้ากราบไหวสิ้ง
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ศกัดิสิทธิ ณ ศาลเจา้แห่งนี เพือเป็นขวญักาํลงัใจและเป็นทียึดเหนียวจิตใจใหค้นไดรู้้สึกเกรงกลวัต่อบาป จากนนัเดินทางสู่ นาํท่าน

เดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ” (Shiroi Koibito Park) เป็นโรงงานของบริษทั 

 อิชิยะ บริษทัช็อกโกแลตของทอ้งถินทีขึนชือ โดยเฉพาะ คุก้กีเนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาว ที 

 เป็นของฝากยอดนิยมของทีนี ภายในมีพิพิธภณัฑโ์รงงานช็อกโกแลต พร้อมจาํหน่ายช็อกโก – 

 แลตหลากหลายรูปแบบ และชมขนัตอนในการผลิตคุก้กี สามารถซือผลิตภณัฑเ์ป็นของฝากได ้

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีปุ่ น 

.  น. เดินทางสู่ “มิตซุยเอ้าท์เล็ตพาร์คซัปโปโร” (Mitsui Outlet Park Sapporo Kitahiroshima)  

 เป็นเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญข่องซปัโปโร มีทงัหมด  ชนั รวมร้านคา้กว่า  ร้าน เป็นเอา้ทเ์ล็ต 

 ในร่ม ให้ท่านเพลิดเพลินชอ้ปปิงสินคา้มีทงัแบรนดข์องญีปุ่ นและชือดงัหลากหลายประเภท ทงัสินคา้แฟชนัเสือผา้บุรุษและสตรี 

กระเป๋า หมวก รองเทา้ ชุดกีฬา เครืองสาํอาง นาฬิกา ร้านอาหารเครืองดืม และร้านของฝาก Hokkaido Loco Farm Village  

18.00 น.  นาํท่านเดินสู่ อาคารโดยสารขาออกระหว่างประเทศของสนามบินชินชิโตเสะ 

21.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ โดยเทียวบินที JL 530 (ใชเ้วลาเดินทาง 1.40 ช.ม.) 

23.00 น.2 ถึง สนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกยีว แวะเปลียนเครือง 

วนัทเีจ็ดของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ  

.  น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที JL 033 (ใชเ้วลาเดินทาง 6.25 ช.ม.) 

.  น.2 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ 

 

 

* * * * *              * * * * * * 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

รายการ ราคา 

คา่ทวัร ์(ผูใ้หญ)่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น  88,800. - บาท 

พกัเดยีว จา่ยเพมิทา่นละ  10,000.- บาท 
  

อัตรานรีวม 

1. ตวัเครืองบิน สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ส (JL) ชนัประหยดั ประเภทตวักรุ๊ป (เดินทางไป-กลบั พร้อมกนั  ท่าน ขึนไป)  

เส้นทางกรุงเทพฯ – ฮาเนดะ - ชินชิโตเสะ –  ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ รวมค่านาํมนัเชือเพลิงและภาษีสนามบิน ณ  ตุลาคม  

2. โรงแรมทีพกั จํานวน  คืน พร้อมอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์

3. รถบสัปรับอากาศสภาพดี นาํท่านเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง  

4. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ทุกแห่ง ตามทรีะบุในโปรแกรมการเดินทาง   

5. อาหารตามโปรแกรมระบุ    

6. หวัหนา้ทวัร์และไกดท์อ้งถิน  ผูมี้ประสบการณน์าํเทียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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7. ประกนัอุบติัเหตกุารเดินทาง วงเงินท่านละ , ,  บาท  และค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบตัิเหตุ วงเงินท่านละ ,  บาท 

อัตรานีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมและอาหารในโรงแรม  

3. ค่าอาหารและเครืองดืมทีสงัพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

4. ทิปหัวหนา้ทวัร์และไกดท์อ้งถิน 

 
**********************************  

 

เงือนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน 

- กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  วนัก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง  

 ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ ชําระทงัหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน (หรือก่อนถึงกําหนดออกตัวเครืองบนิ) มิฉะนนัถือวา่ 

 ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง -  วัน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยดึค่าทวัร์ทงัหมด ยกเวน้ตวัเครืองบิน หากเงือนไขตวัเครืองบิน 

    ให้รีฟันด์ได ้ทางบริษทัฯ จะดาํเนินการแทนให้ ซึงระยะเวลาในการรับเงินรีฟันด์คืน

    ประมาณ -  เดือน ซึงทางบริษทัฯ จะคืนใหท้่านหลงัหกัค่าธรรมเนียมของสายการ 

   บินแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง  –  วัน คืน  % ของค่าทวัร์ทงัหมด  

 ยกเลิกการเดินทาง  –  วัน คืนค่ามดัจาํทวัร์หลงัหกัค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการทีเกิดขนึจริง หากมี เช่น  

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา, ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน,ค่ามดัจาํตวัเครืองบินภายในประเทศ, ค่ามดัจาํ

โรงแรม, รถโคช้ปรับอากาศทีต่างประเทศ ฯลฯ) 

 ยกเลิกการเดินทางมากกว่า  วัน คืนค่ามดัจาํทวัร์ทงัหมด  

 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใดเงือนไขหนึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยืนขอวีซ่าไดท้นั

ตามกาํหนดเวลา (ถ้ามี) ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายเพิม คือ ค่าวีซ่าและค่าเปลียนชือตวั เท่านนั และตอ้งไม่อยู่ในเงือนไขของ

ตวัที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่าน ไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า  ไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใดๆ อนัเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือทงัคณะพร้อมกนั ถือว่าเป็นการยกเลิกตาม

เงือนไขของวนั 

เวลาทียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีท่านไม่มนัใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากสถานทูต บริษทัฯ ขอแนะนาํให้

ท่านยนืขอวีซ่าเดียว จะทราบผลเร็วกวา่การยนืขอวซ่ีาแบบหมู่คณะ 

หมายเหตุ 

1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยทีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง และยนิดีทีจะจดัหาคณะทวัร์อืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ  
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2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การ

นดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทงันีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้

ใหไ้ดม้ากทีสุด  

3. เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณี 

 ทีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใชบ้ริการนนัๆตามทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้

เมืองอนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

มาตรการผ่อนปรนสําหรับการเดินทางเข้าประเทศญีปุ่ น ตังแต่  ตุลาคม  

รายละเอียดการผอ่นปรนขอ้บงัคบั 

โดยหลกัการแลว้ การตรวจ COVID-  เมือเดินทางมาถึงทีสถานีกกักนั การกกัตวัในสถานทีต่างๆ เช่น ทีอยู่อาศยัของตนเองหรือทีพกัใน

โรงแรมนนัไมจ่าํเป็นอกีต่อไป   

ผูเ้ดินทางกลบัและผูที้จะเดินทางเขา้ประเทศทุกคนจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวคัซีน COVID-  ทีถูกตอ้ง ซึงแสดงวัคซีน  โด๊สตาม

บัญชีใช้ในกรณีฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก (WHO) หรือใบรับรองผลตรวจ COVID-  ทีเป็นลบก่อนออกเดินทาง การทดสอบ COVID-

 ตอ้งดาํเนินการภายใน  ชวัโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศ/ภมิูภาคเดิม 

 

Vaccine name Major manufacturer 
 COMIRNATY intramuscular 
injection 
 COMIRNATY RTU intramuscular 
 Injection 
 

 Pfizer 
 BioNTech 
 Fosun Pharma 
 

 Spikevax intramuscular injection  Moderna 

 Vaxzevria intramuscular injection  AstraZeneca 

 Covishield  Serum Institute of India 

 JCOVDEN intramuscular injection  Janssen 

 COVAXIN  Bharat Biotech 

 Nuvaxovid intramuscular injection  Novavax 

 COVOVAX  Serum Institute of India 

 Covilo 

 BBIBP-CorV 

 Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell) 

 Sinopharm/Beijing Institute of Biological Products 

 CoronaVac 

 COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated 
 Sinovac 

 CONVIDECIA  CanSino Biologics 

 


