HI SAPPORO 5D3N

โนโบริเบทสึ

ทะเลสาบโทยะ
โอตารุ

เมืองทีมีแหล่งนํ าพุร้อนธรรมชาติท มีี ชอเสี
ื ยงแห่งหนึงของเกาะฮอกไกโด, นัง
กระเช้าไฟฟ้ าสู่ ฟาร์มหมีโนโบริ เบทสึ ชมหมีสายพันธุ์พนเมื
ื อ งฮอกไกโด ไม่
ว่าจะเป็ นหมีสนี ํ าตาลหรือหมีดํามากกว่า
ตัว, เพลิดเพลินความน่ ารักของ
ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ณ นิ กเซ่มารีนพาร์ค, และพบความมหัศจรรย์และ
น่ าเกรงขามของธรรมชาติท ี จิ โกกุดานิ หรือหุบผานรก ซึงยังคงมีควันพวยพุ่ง
จากนํ าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด ซึงเป็ นทีมาของชือหุบผานรก
สัมผัสทะเลสาบขนาดใหญ่ทเกิ
ี ดจากธรรมชาติ เป็ นหนึงในจุด ท่อ งเทียวสําคัญ
ของฮอกไกโด
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลักษณ์
ั
แห่ งวีถ ีชีว ิต 2 ฝ งคลองที
ยัง คงกลินอายอารยธรรมญีปุ่ น เพลิด เพลิน กับ
เสียงเพลงจาก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี

โยอิ ชิ

สวนผลไม้ยามาโมโตะ เก็บและชิมผลไม้สดๆ จากต้น

ซัปโปโร

ชม อาคารที ทําการรัฐบาลเก่า หรือทีรูจ้ กั กันในนามทําเนียบอิฐแดง, เดินเล่น
ทีสวนโอโดริ, อิสระช้อปปิ งทีถนนทานูกิโคจิ และย่านซูซูกิโน่ , ดืมดํากับความ
หวานของโรงงานช็อคโกแลตอิ ชิยะ ทีจะทําให้คุณรูส้ กึ เหมือนอยู่ดนิ แดนยุโร,
สักการะศาลเจ้าฮอกไกโด สถานทียึดเหนียวจิตใจของชาวฮอกไกโด, เดินเล่มชม
ตลาดปลา ทีท่านสามารถชิมและช้อปอาหารทะเลทังแบบสดและแบบแห้ง

พิเศษ !!! ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ดชือดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

กําหนดการเดิ นทางวันที - กันยายน และ กันยายน – ตุลาคม
วันแรก
. น.
23.45น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที สนามบินสุวรรณภูมิ ชันที 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย
เคาน์เตอร์ C เพือเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขันตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น โดยเที ยวบิน TG670

วันทีสอง

สนามบินชิ โตเสะ -โนโบริเบทสึ - นังกระเช้าสู่ฟาร์มหมีโนโบริ เบทสึ
นิ กเซ่ มารีนพาร์ค - จิ โกขุดานิ - ทะเลสาบโทยะ

08.30น.

เดินทางถึงสนามบินชิ โตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขันตอนการ
ตรวจคนเข้ า เมือ งแล้ว นํ าท่ านเดิ น ทางสู่ โนโบริ เบทสึ เมือ งที มีแ หล่ ง นํ าพุ ร ้อ น
ธรรมชาติทมีี ชอเสี
ื ยงแห่งหนึงของเกาะฮอกไกโด นําท่านนังกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ฟาร์มหมี
โนโบริ เบทสึ ชมหมีส ายพันธุ์พนเมื
ื อ งฮอกไกโดไม่ว่า จะเป็ น หมีส ีนํ าตาลหรือหมีดํ า
มากกว่า
ตัว โดยเฉพาะหมีสนี ํ าตาลทีหาได้ยากในปจั จุบนั ทีพบได้ทเกาะฮอกไกโด
ี
เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรนิ เท่านัน พบกับกิจกรรมทีน่ าสนใจต่างๆ เช่น โชว์หมีโล้
ชิงช้า ให้อาหารหมีอย่างใกล้ชดิ โดยมีเพียงกระจกกันระหว่างท่านและหมีตวั ใหญ่ทคอย
ี
โบกไม้โบกมือเรียกร้องความสนใจ และร่วมสนุ กกับการทายผลการแข่งวิงเป็ ด เป็ นต้น
เพือเข้าชม นิ กเซ่ มารีนพาร์ค พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นําทีมีชอเสี
ื ยงแห่งหนึงของเกาะฮอกไก
โด ท่านจะได้พบกับสัตว์นํานานาชนิด นํ าท่านชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินทีสุดแสนจะ
น่ ารักอย่างใกล้ชดิ แค่มอื เอือม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที ยง

บ่าย

คํา

นํ าท่านชมความแปลกของธรรมชาติที จิ โ กขุดานิ หรือหุบเขานรก บ่อ โคลนเดือดที
ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ข นอุ
ึ ด มไปด้วยแร่กํ ามะถัน ซึงเกิด จากความร้อนใต้พภิ พเผา
ผลาญกํามะถันแล้วพวยพุง่ ขึนมารวมตัวกัน จนเกิดเป็ นแอ่ ง เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจ
บัน ทึกภาพความประทับใจและความงดงามของหุ บเขานรกแห่ ง นี จากนั นนํ า ท่ า น
เปลียนบรรยากาศไปสัมผัสความสวยงามของ ทะเลสาบโทยะ หรือ โทโยโกะ ซึงอยู่
ภายในอุทยานแห่งชาติชคิ อ็ ทสึ-โทยะ ทะเลสาบแห่งนีเกิดขึนจากการระเบิดของภูเขา
ไฟเมือหลายแสนปี ทแล้
ี ว โดยพืนทีส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสูงตําโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบาง
แห่งทียังคงคลุกกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุได้จากไอนํ าร้อนทีพุง่ ออกมาเป็ นควัน ขาวให้ได้เห็น
กัน ดังนันทีนี จึงเป็ นแหล่งทีอาบนํ าแร่แ ช่ออนเซ็น ชันเยียมสําหรับนักท่อ งเทียว และ
ทะเลสาบแห่งนียังถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8 เมือปี 2551
และยังมีจดุ เด่น คือเกาะกลางทีผุดขึนกลางทะเลสาบ
นําท่ านเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE หรือระดับเที ยบเท่า
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารในโรงแรมทีพัก
จากนันอิ ส ระให้ ท่า นได้ ผ่ อนคลายกับ การแช่ นําแร่ ธรรมชาติ ที อุดมไปด้ วยแร่
ธาตุทีมี สรรพคุณ ในการรัก ษาโรคต่ างๆ จึ งเชื อว่ าถ้ าได้แ ช่ นําแร่แ ล้ว จะทําให้
ผิ วพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึน

วันทีสาม

ทะเลสาบโทยะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี เก็บผลไม้ - โรงงานช็อคโกแลต - ซัปโปโร

เช้า
. น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ โอตารุ หนึงในเมืองโบราณทีเคยเป็ นเมืองท่าสําคัญทางตอนเหนือของ
ญีปุ่น ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าและทําการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ จน
ได้ชอว่
ื าเป็ น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วย
การสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นํ าท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโร

เที ยง
บ่าย

คํา

แมนติคของโกดังเก่าทีสะท้อนบนผิวนํ าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่าง
ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซือ
สิน ค้า พืนเมือ งจากร้านค้า ต่ างๆ ทีถู กดัด แปลงมาจากโกดังเมือสมัย ก่ อ นได้อีกด้ว ย
จากนันให้ท่านเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยมีนาฬิกาไอ
นํ าโบราณตังเด่นอยู่หน้ าอาคารทีถูกสร้างขึนนานนับศตวรรษคู่กบั เมือ งโอตารุ ส่งเสีย ง
ต้อนรับท่านทุกๆ 15 นาที ท่านจะได้ชมวิธกี ารผลิตกล่องดนตรีและเลือกซือกล่องดนตรี
หลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองทีมีเพีย ง
ชินเดียวในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ยามาโมโตะ อิสระให้ท่านได้เก็บและชิมผลไม้ส ดๆ จาก
ต้นแบบไม่อ นั **ชนิด ของผลไม้อาจมีการเปลียนแปลงขึนอยู่ ก ับปริมาณผลไม้ในสวน
ทางสวนอาจเปลียนชนิดผลไม้ โดยช่วงเดือนกันยายนผลไม้จะเป็ น พรุน พลัมและพีช**
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิ ชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตทีมีชอเสี
ื ยง
ของญีปุ่น ด้วยรูปร่างของอาคารโรงงานทีตกแต่งสไตล์ยุโรป รวมถึงเหล่าตุ๊กตาตัวน้ อย
ทีคอยสร้างสีสนั และเรีย กรอยยิมจากนักท่อ งเทียว จะทําให้ท่านรู้สกึ ราวกับเดินอยู่ใน
ดินแดนแห่งเทพนิยาย ท่านสามารถเดิน ชมและศึกษาประวัตคิ วามเป็ น มาของโรงงาน
และอุป กรณ์การผลิตยุค แรกเริมแบบจําลองของโรงงาน พร้อ มทังเลือกชิมและเลือ ก
ซือช็อคโกแลตแบบต่ างๆ ได้ตามอัธ ยาศัย ได้เวลาสมควรนํ าท่า นเดิน ทางสู่ใจกลาง
เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูน ย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญีปุ่น
ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ นและเมือ งทัวไปในญีปุ่นซึงได้รบั
คําแนะนํ าและพัฒนาจากผู้เชียวชาญชาวอเมริกัน ดังนัน ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ น
สีเหลียมผืนผ้าตามพืนฐานการวางผังเมืองของอเมริกา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ !! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ดชื อดังของฮอกไกโด
ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครืองเคียงสไตล์ญีปุ่ น
นําท่ านเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเที ยบเท่ า

วันทีสี

ซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - สวนโอโดริ - ทีทําการรัฐบาล(เก่า) ตลาดปลา - ทานูกิโคจิ และซูซูกิโน่

เช้า
. น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าซัปโปโร ในปจั จุบนั เปลียนชือใหม่เป็ น ศาลเจ้าฮอกไกโด
เพือให้สมกับความยิงใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ซึงเป็ นทีสําหรับคนท้องถินได้กราบไหว้
สิงศักดิสิทธิและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด จากนันนํ าท่านเดิ นเล่นที สวนโอ
โดริ สวนสาธารณะใจกลางเมืองซัปโปโร สถานทีพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง โดย
หากเป็ นช่วงฤดูหนาวสวนสาธารณะนีจะถูกเปลียนเป็ นสถานทีจัดงานเทศกาลหิมะทีมี
ชือเสีย ง จากนันนํ าท่านชม อาคารที ทําการรัฐบาลเก่าหรือทําเนียบอิฐแดง สร้างขึนใน
ั
ปี ค.ศ.1888 สถาปตยกรรมนี
ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดม
แปดเหลียมนํ ามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ ในการก่อ สร้างประมาณ 2.5
ล้านก้อน ผูท้ ออก
ี แบบอาคารนีเป็ นสถาปนิกท้องถิน และใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคาร
นีเคยเป็ นอาคารทีใหญ่และสูงทีสุดในญีปุ่นในสมัยก่อนและเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเม
จิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทําให้ตอ้ งสร้างขึนมาใหม่ในปี ค.ศ.1911 ปจั จุบนั ได้อนุ รกั ษ์ไว้เป็ น
สมบัตทิ างวัฒนธรรมและใช้ส ําหรับต้อนรับบุคคลสําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญีปุ่น
อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นํ าท่านเลือกชมสินค้าสดจากทะเลที ตลาดปลา พลาดไม่ได้กบั ปูย กั ษ์ฮอกไกโดหรือจะ
ลองเมนู ซูชิ ซาชิมจิ ากร้านค้าต่างๆ ทีพร้อมปรุงใหม่ให้ท่านได้ลมลองตามอั
ิ
ธยาศัย

เที ยง
บ่าย

คํา

จากนันอิสระให้ท่านช้อปปิ งกันต่อที ถนนทานูกิโคจิ และย่านซูซูกิโน่ ย่านช้อปปิ งทีรวบรวม
ร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ทนีี ทีเดียว เทียวได้ตงแต่
ั หวั คํายันดึก เพราะเป็ น
แหล่งท่องเทียวสําหรับนักท่องราตรี
อิ สระอาหารคํา ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห้ า
เช้า
10.30 น.
15.30 น.

ซัปโปโร - สนามบินชิ โตเสะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากอาหารเช้า นําทุกท่ านสู่ สนามบินชิ โตเสะ
เหิ นฟ้ าเดิ นทางกลับสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเทียวบิน TG671
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ


กําหนดการเดิ นทางวันที - กันยายน และ กันยายน- ตุลาคม
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตัวเครืองบิน

ราคาไม่รวมตัวเครืองบิ น

ผู้ใหญ่ราคาท่ านละ

,

.- บาท

,

.- บาท

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

,

.- บาท

,

.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

,

.- บาท

,

.- บาท

.- บาท

,

.- บาท

สําหรับท่ านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่ านละ

,

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครังจะต้ องมีผ้โู ดยสารจํานวน ไม่ตากว่
ํ า ท่ าน ถ้าผู้โดยสารไม่
ครบจํานวนดังกล่าว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเลือนการเดิ นทาง หรือเปลียนแปลง
ราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้ าหน้ าที ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญาติ ให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน ๆ ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริการนี รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด
ค่าทีพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จา่ ยของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน , , .- บาท ทังนี
เป็นไปตามเงือนไขของบริษัทประกัน
***เด็กอายุตากว่
ํ า ปี และผูใ้ หญ่อายุ ปีขนไป
ึ จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง
เดียว ทังนีเป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกัน***

6. ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที
กรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิม

มีนาคม 2560 และท่านต้องชําระเพิมเติม ใน

อัตราค่าบริ การนี ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สําหรับท่านทีถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านํ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงือนไขการชําระเงิ น : กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท และชําระส่วนทีเหลือก่อนการ
เดิ นทาง

วันทําการ

การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย

วันทําการ มิฉะนัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน

การคืนเงินมัดจําทังหมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีสุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า
ประเทศญีปุน่ / การนํ าสิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติสอ่ ไป
ในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึงทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมด หรือ บางส่วน นอกจากนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง
ราคาได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั อัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเกิ
ี ดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ
ทางสายการบิน และ โรงแรมทีพักได้ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้แล้วเท่านัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงรายการ ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย
การบิ น ราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั อัตราแลกเปลี ยนของเงิ นสกุลเยน

