 สัมผัสวิถีชีวติ ชนพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด ณ “หมู่บ้านไอนุ”
 พิสูจน์บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” หรื อ “หุบเขานรก” ที่อุดมไปด้วยแร่ กามะถัน
 เดินเล่นย่าน “Kanemori Red Brick Warehouse” ท่าเรื อวิวสวย และ “Hakodate Factory” แหล่งช้อปสุ ดชิลล์
 นัง่ กระเช้าชมวิว “ภูเขาฮาโกดาเตะ” ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพยามค่าคืนราวกับเพชรส่ องประกาย
 ชื่นชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ “Onuma Park”
 นัง่ กระเช้าสู่ “ภูเขาไฟอุสึ” ชื่นชมทิวทัศน์ “ภูเขาไฟฟูจิน้อย” ที่เกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก
 ชมความน่ารัก “ฟาร์ มหมีสีนา้ ตาล” ที่หาดูได้เฉพาะเกาะฮอกไกโดเท่านั้น
 ดื่มด่ากับความงดงามของ “เมืองโอตารุ ” เมืองที่เต็มไปด้วยลาคลองและต้นกาเนิ ดศิลปะ

“เครื่ องแก้วและกล่องดนตรี ”
 สนุกสนานเพลิดเพลินกับ “โรงงานช็ อกโกแล็ต” สิ นค้าที่ข้ ึนชื่ออีกอย่างของเกาะฮอกไกโด
 ช้อปปิ้ งจุใจย่านสุ ดฮิตที่ “ย่ านซึซึกโิ นะ” แหล่งรวมสิ นค้าไว้หลากหลาย
 อิสระท่องเที่ยวชื่นชมสถาปั ตยกรรมเมือง “ซัปโปโร” หรื อช้อปปิ้ งจุใจ 1 วันตามอัธยาศัย
 ผ่ อนคลายกับการแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ (ONZEN)

กาหนดการเดินทาง
19 - 23 ตุลาคม 2560

47,900.-

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ BLOOMING HOKKAIDO FLOWER LAND (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J0517123

Mt.Hakodate

Onuma Park

Otaru Canal

Chocolate Factory

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)

2000

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ... ชั้นระหว่ างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์ เตอร์ C
*** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้ าเคาน์ เตอร์ หมายเลข C
(ใกล้ กบั ประตูทางเข้ าหมายเลข 2) ***
หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่ มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้
เครื่ อง ดังนั้นผู้โดยสารจาเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่ อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 1 ชั่วโมง

2345

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 670
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้ องถิ่นต่ างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

ชิโตเซ่ – หมู่บ้านไอนุ – จิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ – อาคารโกดังอิฐแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View)

0830

ถึ งสนามบิ น ชิ โตเซ่ “เมื อ งซั ปโปโร” ประเทศญี่ ปุ่ น ถื อว่าเป็ นเมื อ งใหญ่ อนั ดับ ที่ 5 ของญี่ ปุ่ น และเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึ กษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและ
ตรวจคนเข้าเมือง

นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ” (Ainu Village) ชนเผ่าพื้นเมืองฮอกไกโด ก่อนที่ชาวญี่ปุ่นจะเข้าไปจับจอง
... ภายในหมู่บ้านมี การจัดแสดง “ระบาพื้นเมื อง” พร้อมชม “บ้ านจาลอง” และ “พิพิธภัณ ฑ์ ” ที่ จดั แสดง
เครื่ องมือเครื่ องใช้โบราณต่างๆ ของชนเผ่าไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝี มือและการสาธิ ตการผลิตของสวยๆ
งามๆ จากไม้ นอกจากนั้น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็ นอยูต่ ้ งั แต่สมัยดึกดาบรรพ์ ... จากนั้นนาท่านชม
ความแปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรื อ “หุบเขานรก” บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ข้ ึนอุดม
ไปด้วยแร่ กามะถัน ซึ่ งเกิ ดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกามะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็ น
แอ่ง
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นาท่านเดินทางสู่ เมือง “ฮาโกดาเตะ” เมืองที่อยูท่ างด้านทิศใต้ของเกาะฮอกไกโดที่เจริ ญรุ่ งเรื องที่สุด จนได้
ชื่อว่า เป็ น “ประตูสู่ ฮอกไกโด” นอกจากนี้ ยงั เป็ นเมืองที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นและตะวันตก
... จากนั้นนาท่านเดิ นชม “อาคารโกดังอิฐแดง” หรื อ “Kanemori Red Brick Warehouse” โกดังเก่า
ริ มท่าเรื อ เมืองฮาโกดาเตะ ... สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง ในปี ค.ศ. 1859 ท่าเรื อฮาโกดะเตะเปิ ดทา
การเป็ นหนึ่ งใน ท่ าเรื อค้าขายระหว่างประเทศแห่ งแรกของญี่ ปุ่น ... แต่ปั จจุ บัน โกดังจานวน 5 หลังถูก
ดัดแปลงให้กลายเป็ นร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก โรงเบียร์ และอื่นๆ... ด้านที่หัน
ออกทะเลจะเขียนป้ ายตัวโตๆ ว่า BAY จัดเป็ นย่านช้อปปิ้ ง ที่ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงาม น่าเดินเล่นชิลล์ๆ ...
ให้คุณจะเพลิดเพลินกับการเดินกินลมชมวิวรอบบริ เวณนี้ ประกอบกับเพลงที่เปิ ดทางเสี ยงตามสาย ให้ได้ยิน
ทัว่ เมือง เสริ มบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็ นเมืองที่สวยที่ สุดแสนโรแมนติก ... ส่ วนพื้นที่ดา้ นหลังโกดังอิฐ
แดงโดยรอบถูกดัดแปลงให้กลาย เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งในชื่ อ “ฮาโกดาเตะ แฟคตอรี่ ” (Hakodate Factory)

ค่า

ทีพ่ กั :
วันทีส่ าม
เช้า

หรื อ Hakodate Bay Area ... ในสมัยเมจิอาคารด้านหน้าของห้างสรรพสิ นค้าเคยเป็ นที่ ทาการไปรษณี ย ์
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1911 จากนั้นในปี ค.ศ.1962 ที่ทาการไปรษณี ยจ์ ึงย้ายไป ... ปั จจุบนั ได้ถูกดัดแปลงให้เป็ น
แหล่งช้อปปิ้ งที่มีท้ งั ร้านทาเครื่ องแก้ว กล่องดนตรี ร้านอาหาร โรงเบียร์ ร้านขนมหวาน ร้านขายของที่ระลึก
และ อื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
หลังอาหารค่านาท่านขึ้นกระเช้าสู่ “จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ” 1 ใน 3 ทิวทัศน์ยามค่าคืนที่สวยที่สุด ด้วย
ความสู ง 334 เมตร ... ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะในยามค่ าคืน ที่ มีแสงไฟเรี ยงราย
เปล่งแสงระยิบระยับดัง่ แสงของเพชรซึ่ งนับว่าเป็ นไฮไลท์ของฮาโกดาเตะ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม)
HAKODATE ROYAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า
ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ - อุทยานแห่ งชาติโอนุมะ(ชมใบไม้ เปลีย่ นสี) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน
(เคเบิล้ ) – ฟาร์ มหมี – ออนเซน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
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เที่ยง

นาท่านเดินทางชม “ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ” ณ หัวมุมถนนใกล้กบั สถานี ฮาโกดาเตะ คุณจะพบ ฮาโกดาเตะ
อาสะอิจิ (ตลาดเช้า) อันแสนพลุกพล่านที่ คอยยัว่ ยวนนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเลือกซื้ อของสดๆ ชั้นดีจากฮา
โกดาเตะ ตลาดเช้าเริ่ มเปิ ดขายแต่เช้าตรู่ ต้ งั แต่เวลาตีห้า (หกโมงเช้าหากเป็ นฤดูหนาว) และปิ ดเวลาเที่ ยง
อาหารทะเล ผักผลไม้และขนมหวานเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของของกินที่วางขายเท่านั้น เพลิดเพลินไปกับการ
ซื้อของที่ตลาดและอย่าลืมแวะไปดูปูและหอยเป็ นๆ ในตูข้ นาดยักษ์...นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติโอ
นุมะ เพื่อชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) อุทยานแห่ งชาติโอนุมะเป็ นสวรรค์ของ
คนรักธรรมชาติซ่ ึงอยูห่ ่ างจากฮาโกดาเตะเพียง 20 นาทีเท่านั้น หากเดินทางด้วยรถไฟด่วนพิเศษ ภูเขาโคมา
กะทาเคะ ซึ่ งเป็ นภูเขาไฟที่ ยงั คุกรุ่ นอยู่ ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางทะเลสาบสามแห่ งที่เต็มไปด้วยเกาะให้
ท่านเก็บภาพความประทับใจอิสระตามอัธยาศัย..
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” หรื อ “โทโยโกะ” หนึ่ งในทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของญี่ปุ่น ... ตั้งอยู่
ภายใน “อุทยานแห่ งชาติชิคอ็ ทสึ-โทยะ” ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปี ที่
แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสูงต่าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยงั คงคลุกกรุ่ นอยู่ โดยสังเกตุได้จาก
ไอน้ าร้ อนที่ พุ่งออกมาเป็ นควัน ขาวให้ ได้เห็ น ... ทะเลสาแห่ งนี้ มี ล ักษณะกลม เส้น รอบวงประมาณ 40
กิโลเมตร และยังมีจุดเด่น คือมีเกาะที่ผดุ ขึ้นกลางทะเลสาบหลังอาหารนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็ นการ “นั่ง
กระเช้ าไฟฟ้ า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีทอี่ ากาศเอื้ออานวย) ... ที่ได้ชื่อว่าเป็ นภูเขาไฟที่ระเบิด
บ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปี ที่ผา่ นมา และเป็ นจุดศูนย์กลางที่ทาให้เกิดทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟ
ลูกนี้ จะมีการปะทุข้ ึนมาเป็ นระยะทุก 20-50 ปี ทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ของพื้นที่ แถบนี้ อยูอ่ ย่าง
ต่อเนื่ อง ... จนกระทัง่ เกิ ดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทาให้เกิ ด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa
shinzan) ... ปั จจุบนั ภูเขาลูกนี้ หยุดเติบโตแล้วแต่ยงั มีควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหิ นบน
ยอดเขาซึ่งมีความร้อนสู งมาก เป็ นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับ
ความสวยงามของธรรมชาติ และวิวทิ วทัศ น์ ในอี กรู ป แบบหนึ่ ง ... แล้วน าท่ านชมแหล่งอนุ รั กษ์ “หมี สี
น้าตาล” พันธุ์หมีที่หาได้ยากในปั จจุบนั ซึ่ งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริ น และหมู่เกาะคูริน
เท่านั้น ... ตื่นตากับความน่ ารักของน้องหมีตวั เล็กที่ มีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวั โตอายุ 12 ขวบ ... และ
ประหลาดใจกับหมีแสนรู ้ที่ทาท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม เช่น ยกมือไหว้ขอ หรื อ นอนยกขารอขอแอ๊ปเปิ้ ล
หรื อกวักมือเรี ยกขอเพื่อแลกกับการได้กินแอปเปิ้ ลหรื อคุกกี้ ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ ารัก
ของเหล่าหมีสีน้ าตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าโรงแรม
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ที่พกั ... อิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการอาบน้ าแร่ ธรรมที่อุดมไปด้วยแร่ ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค
ต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่ แล้วจะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีข้ ึน
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

ค่า

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้าแร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่

ทีพ่ กั :
วันทีส่ ี่

เช้า

สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลัง่
TOYA ONSEN HANANI HOTEL หรื อเทียบเท่ า
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ – นาฬิ กาไอนา้ โบราณ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี
โรงงานช็อกโกแล็ต - มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (ใบไม้ เปลีย่ นสี) – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ช้ อปปิ้ งย่ านซึซึกโิ นะ&ทานูกโิ คจิ
ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทาง
ท่านจะได้เพลินตากับทัศนี ยภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างเรี ยบง่ายของ
ญี่ ปุ่น ... ถึงเมื อง “โอตารุ ” เมื องที่ ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่ นอายประหนึ่ งว่าเดิ นอยู่ใน
เมื องเวนิ ส ... น าท่ านแวะชม “คลองโอตารุ ” ที่ มีค วามยาว 1,140 เมตร และเชื่ อมต่อ กับ อ่ าวโอตารุ ซึ่ งใน
สมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยคุ อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางใน
การขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่ าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดิ นเล่น พร้อม
ถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ... แล้วนาท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ”
(Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ งสาคัญของเมืองตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของ “ร้ านเครื่ อง
แก้ ว” “พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ” และ “นาฬิ กาไอน้าโบราณ” ... นอกจากนี้ ตลอดทั้งสองข้างทางของถนนซา
ไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่ อยนานาชนิ ด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ
เค้กและขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย
... จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ “นาฬิ กาไอน้าโบราณ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลก
เท่านั้น ... ซึ่ งเป็ นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบั เมื องโอตารุ ... นาฬิ กาจะมี
เสี ย งดนตรี ดังขึ้ น ทุ กๆ 15 นาที แ ละจะพ่น ไอน้ าออกมาทุ กๆ ชั่วโมง เหมื อ นกับ นาฬิ ก าไอน้ าอี ก เรื อ นที่
ลอนดอน ... อิ ส ระให้ ท่ า นเดิ น ชมได้ต ามอัธ ยาศัย ... พร้ อ มน าท่ า นชื่ น ชมความงดงามของศิ ล ปะที่
“พิพิธภั ณ ฑ์ เครื่ อ งแก้ วและกล่ องดนตรี ” ท่ านจะได้ตื่ น ตากับ เครื่ องประดับ และตกแต่งที่ ท ามาจากแก้ว
มากมายหลากหลายรู ปแบบที่งดงามยิง่ นัก ... หรื อจะเลือกชม “กล่ องดนตรี” รู ปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอัน
แสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเครื่ องแก้วด้วยช่างผูช้ านาญการ ... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซื้ อ
เลือกชม” สิ นค้าที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน
โปรแกรมท ัวร์ญป
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

ทีพ่ กั :

หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สิ นค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่ องจากเป็ นแหล่ง
เพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทา
ให้ “ช็ อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เลยก็วา่ ได้ ...
ภายในโรงงานแห่ งนี้ มีการจัดแสดงอุปกรณ์ การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ ม แบบจาลองโรงงาน ท่ านจะได้ชม
ขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสิ นค้าได้อย่างจุใจ ... สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัป
โปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุ กซึ่ งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ นและเมืองทัว่ ไปในญี่ปุ่นซึ่ งได้รับคาแนะ
น่าและพัฒนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญชาวอเมริ กนั ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการ
วางผังเมื องของอเมริ กา ... นาท่ านเดิ นทางสู่ “มหาวิทยาลัยฮอกไกโด” แหล่งท่ องเที่ ยวขึ้ นชื่ อเรื่ องใบไม้
เปลี่ยนสี ซ่ ึ งยังไม่ค่อยเป็ นที่รู้จกั กันเท่าไหร่ นัก มหาวิทยาลัยฮอกไกโด โด่งดังเรื่ องต้นแปะก๊วยที่ปลูกเอาไว้
กว่า 70 ต้นเลียบถนนยาว 380 เมตร เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้ าก็จะเห็ นบรรยากาศต้นแปะก๊วยสี เหลืองทั้ง
แถบ..นาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าฮอกไกโด” หรื อเดิมชื่อ “ศาลเจ้ าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่
ของเกาะเมือง ฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปั กษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้
จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานเก่ าแก่ นับพันปี ดังเช่ นภูมิภาคคัน โต ... แต่ที่นี่ก็เป็ นที่ สาหรั บให้คน
ท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่ งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป ...จากนั้นนา
ท่ านเดิ น ทางสู่ “อาคารที่ทาการรั ฐบาลเก่ า ” สร้ างขึ้ น ในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ ถื อ เป็ น
สัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทาให้นกั ท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้าง
ของโดมแปดเหลี่ยม ... นามาจากที่ ทาการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้
เป็ นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุด
ในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.
1911 ปั จจุบน
ั ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติที่มีความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม และสาหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับ
บุคคลที่สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ...
เพื่อน าท่ านเดิ นทางสู่ ย่านช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิ งขนาดใหญ่ ที่สุดในแถบฮอกไกโด “ซึ ซึ กิโนะ” ที่ มี
ร้านค้า มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้ อของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จาหน่ ายกล้อง
ดิ จิ ต อล เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าและอิ เล็ ค ทรอนิ ค ส์ ร้ าน 100 เยน ร้ าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้า แฟชั่น วัย รุ่ น ร้ า น
Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่ องสาอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo
**เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า อิสระรับประทานอาหารค่า ให้ท่านเลือกลิ้มลองอาหารหลากหลายจาก
ร้านค้าต่างๆในย่านช้อปปิ้ ง**
New Otani Inn Hotel หรื อเทียบเท่ า
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วันทีห่ ก
เช้า

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่ ”

1045
1545

ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเทีย่ วบิน TG 671
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุป ระสงค์เพื่อ ท่ องเที่ ยวหรือสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่ มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิม่
มีตั๋วแล้วลด

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

47,900.- บาท
43,900.- บาท
43,900.- บาท
35,900.- บาท
6,000.- บาท
19,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้ านล่ างก่ อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่ งสาเนาพาสปอร์ ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000.- บาท
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(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน
้ ไป ค่ าประกันอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง 50%)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสื อเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชาระเงิน✓ สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.-

บาทภายใน 1 วันทาการ

✓ ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ (วันทาการนับวันจนทร์ถงึ ศุกร์)
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทาการขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื้องต้ น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วันทาการ ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วันทาการ ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วันทาการ ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสาย
การบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด ไม่วา่
ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
7. กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน
่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่
ผ่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละกรุ๊ป)
8. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
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4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปั ญหา
อื่นๆ โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
6. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
7. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่
พักได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
8. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
9. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่
ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
10. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่าน
ทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์
12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
13. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
14. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
15. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
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...โปรดอ่านข้ อความให้ ถถี่ ้ วนก่อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ตัวท่ านเอง..
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