WOW SAPPORO 6D4N BY THAI

โนโบริ เบทสึ

โทยะ
โอตารุ

ซัปโปโร

เมืองทีมีแหล่งนํ าพุรอ้ นธรรมชาติทมีี ชอเสี
ื ยงแห่งหนึงของเกาะฮอกไกโด,
นังกระเช้าไฟฟ้าสู่ ฟาร์มหมีโนโบริ เบทสึ ชมหมีสายพันธุพ์ นเมื
ื องของฮอกไกโด
ไม่ว่าจะเป็ นหมีสนี ํ าตาลหรือหมีดํามากกว่า 100 ตัว, เพลิดเพลินกับความน่ ารัก
ของขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ณ นิ กเซ่มารีนพาร์ค, และพบความมหัศจรรย์และ
น่ าเกรงขามของธรรมชาติท ี จิ โกกุดานิ หรือหุบผานรก ซึงยังคงมีควันพวยพุง่ จาก
นํ าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด
ทะเลสาบโทยะ ชมความงามอันน่ าทึงของเกาะกลางทะเลสาบทีเกิดจากการปะทุ
ของภูเขาไฟเมือกว่าหนึงหมืนปี กอ่ น
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่ง
ั
วิถชี วี ติ
2 ฝงคลอง
ทียังคงกลินอายอารยธรรมญีปุ่นแต่กลับสวยงามด้วย
สถาปตั ยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี,
ดืมดํากับความหวานของ โรงงานช็อคโกแลตอิ ชิยะ ทีจะทําให้คุณรูส้ กึ เหมือนอยู่
ดินแดนยุโรป
สัมผัสบรรยากาศ ตลาดปลา ทีมีอาหารทะเลสดๆ ปูตวั ใหญ่ หอยหลากชนิดขาย
มากมาย, อิสระช้อปปิ งที ถนนทานูกิ, ซูซูกิโน่ และมิ ตซุย เอาท์เล็ท

พิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ขาปู

ชนิด

กําหนดวันเดิ นทาง
วันแรก
. น.
23.45น.
วันที สอง

08.30น.

เที ยง
บ่าย

- / - / - ธ.ค.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที สนามบินสุวรรณภูมิ ชันที 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย
เคาน์เตอร์ C เพือเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขันตอนการเช็คอิน
ออกเดิ นทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น โดยเที ยวบิน TG670
สนามบินชิ นชิ โตเสะ - โนโบริ เบทสึ - พิ พิธภัณฑ์สตั ว์นํานิ กเซ่มารีนพาร์ค นังกระเช้าสู่ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิ โกกุดานิ - โทยะ

เดิ นทางถึงสนามบินชิ นชิ โตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมืองและขันตอนศุลกากรแแล้ว นํ าท่านออกเดิ นทางสู่เมืองโนโบริ เบทสึ นํ า
ท่านเข้าชม นิ กเซ่มารีนพาร์ค พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นําทีมีชอเสี
ื ยงอีกแห่งหนึงของเกาะฮอกไก
โด
ท่านจะได้พบกับอควาเรียมสัตว์นํานานาชนิดทีมีการจัดแสงไฟในตูเ้ พือให้เข้ากับ
ธรรมชาติของสัตว์นําและขับให้สตั ว์นําดูเด่นอยู่ภายในตู้ และโชว์ความสามารถสัตว์นําไม่ว่า
จะเป็ นปลาโลมา แมวนํ าฯ ขบวนพาเหรดนกเพนกวินทีสุดแสนจะน่ ารัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านขึนกระเช้าไฟฟ้าสู่ ฟาร์มหมีโนโบริ เบทสึ ชมหมีสายพันธุพ์ นเมื
ื องฮอกไกโดไม่ว่า
จะเป็ นหมีสนี ํ าตาลหรือหมีดํามากกว่า 100 ตัว โดยเฉพาะหมีสนี ํ าตาลทีหาได้ยากใน
ปจั จุบนั ทีพบได้ทเกาะฮอกไกโด
ี
เกาะซาคาริน และหมูเ่ กาะคูรนิ เท่านัน พบกับกิจกรรมที
น่ าสนใจต่างๆ เช่น โชว์หมีโล้ชงิ ช้า ให้อาหารหมีอย่างใกล้ชดิ โดยมีเพียงกระจกกันระหว่าง
ท่านและหมีตวั ใหญ่ทคอยโบกไม้
ี
โบกมือเรียกร้องความสนใจ และร่วมสนุกกับการทายผล
การแข่งวิงเป็ ด เป็ นต้น จากนันนํ าท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท ี จิ โกกุดานิ บ่อ
โคลนเดือดทีธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขนึ
ซึงเกิดจากความร้อนใต้พภิ พเผาผลาญกํามะถัน
แล้วพวยพุง่ ขึนมารวมตัวกันจนเกิดเป็ นแอ่งขนาดใหญ่ ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่

คํา

วันที สาม

เช้า
. น.

เที ยง
บ่าย

บริเวณทะเลสาบโทยะ
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE หรือระดับเที ยบเท่ า
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นําแร่ ที อุดมไปด้วยแร่ธาตุทีมีสรรพคุณในการ
รักษาโรคต่างๆ ซึงเชือกันว่าถ้าได้แช่นําแร่แล้วจะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วย
ให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึน
โทยะ - มิตซุยเอาท์เล็ท - ซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ งถนนทานูกิ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดิ นทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5
ของญีปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึงแตกต่างจากบรรดาหมูบ่ า้ นและ
เมืองทัวไปในญีปุ่น ซึงได้รบั คําแนะนํ าและพัฒนาจากผูเ้ ชียวชาญชาวอเมริกนั ดังนันผังเมืองจึง
ถูกออกแบบเป็ นสีเหลียมผืนผ้าตามพืนฐานการวางผังเมืองของอเมริกา
ให้ท่านได้อสิ ระ
ช้อปปิ งที มิ ตซุย เอาท์เลท ทีมีสนิ ค้าแบรนด์เนมทีหลากหลายรายการพร้อมใจกันลดราคา
อาทิเช่น COACH, Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Lego, Beam, Tempur, Michael Kors,
Polo ฯลฯ อีกทังยังมีซปุ เปอร์มาเก็ตบริเวณด้านหน้าทีขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและ
อาหารอืนๆ ทีใช้วตั ถุดบิ ของเกาะฮอกไกโดอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสูศ่ าลเจ้าซัปโปโร ในปจั จุบนั เปลียนชือใหม่เป็ น ศาลเจ้าฮอกไกโด เพือให้
สมกับความยิงใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ซึงเป็ นทีสําหรับคนท้องถินได้กราบไหว้สงศั
ิ กดิสิทธิ
และเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด เป็ นศาลเจ้าแห่งแรกทีถูกสร้างขึนในสมัยทีบุกเบิก
เกาะฮอกไกโด จากนันอิสระให้ท่านช้อปปิ งกันต่อที ถนนทานูกิและซูซูกิโน่ ย่านช้อปปิ งที
รวบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า
ร้านค้าเอาไว้ทนีี ทีเดียว ไม่ว่าจะเป็ นร้านขาย
เครืองสําอางค์ ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านขายเสือผ้า กระเป๋าและรองเท้า
ร้านอาหารและร้านกินดืมอีกมากมายทีเปิดบริการตังแต่ช่วงสายของวันไปจนถึงเวลา

คํา

วันที สี

เช้า
. น.

เที ยง
บ่าย

กลางคืน เพราะย่านซูซูกโิ น่ นนเป็
ั นแหล่งท่องเทียวสําหรับนักท่องราตรี
อิ สระอาหารคํา ให้ท่านเลือกอิ มอร่อยได้ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม T MARK HOTEL หรือระดับเที ยบเท่า
ซัปโปโร - ตลาดปลา - โอตารุ - พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี - อิออนมอลล์ คลองโอตารุ - โรงงานช็อคโกแล็ตอิ ชิยะ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเลือกชมสินค้าสดจากทะเลที ตลาดปลา พลาดไม่ได้กบั ปูยกั ษ์ฮอกไกโดหรือจะลอง
เมนู ซูชแิ ละซาชิมจิ ากร้านค้าต่างๆ ทีพร้อมปรุงใหม่สดๆ ให้ท่านได้ลมลองตามอั
ิ
ธยาศัย
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึงในเมืองโบราณทีเคยเป็ นเมืองท่าสําคัญทางตอน
เหนือของประเทศญีปุน่ ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าและทําการประมง โดยเฉพาะ
ปลาเฮอร์รงิ จนได้ชอว่
ื าเป็ น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมือง
โอตารุดว้ ยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยโุ รป
พาท่านเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก
พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยมีนาฬิกาไอนํ าโบราณตังเด่นอยู่หน้าอาคารทีถูกสร้างขึนนาน
นับศตวรรษคูก่ บั เมืองโอตารุ ส่งเสียงต้อนรับท่านทุกๆ 15 นาที ท่านจะได้ชมวิธกี ารผลิต
กล่องดนตรีและเลือกซือกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบ
กล่องดนตรีของคุณเองทีมีเพียงชินเดียวในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิง ที อิ ออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าทีมีสนิ ค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้
เลือ กซือ อาทิเช่ น ของใช้ภายในบ้าน เครืองแต่งตัว ของเล่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ
ร้านอาหาร จากนันนํ าท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที
สะท้อนบนผิวนํ าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและ
ตะวันตก ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและท่านยังสามารถเลือกซือสินค้าพืนเมืองจากร้านค้า
ต่างๆ ทีถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมือสมัยก่อนได้อกี ด้วย ได้เวลาอันสมควร พาท่านเดินทาง

คํา

วันทีห้ า

เช้า

เที ยง - คํา

กลับสูเ่ มืองซัปโปโร เพือนํ าท่านเข้าชม โรงงานช็อคโกแล็ตอิ ชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลต
ทีมีชอเสี
ื ยงของญีปุ่น ด้วยรูปร่างของอาคารโรงงานทีตกแต่งสไตล์ยุโรป รวมถึงเหล่าตุ๊กตา
ตัวน้อยทีคอยสร้างสีสนั และเรียกรอยยิมจากนักท่องเทียว จึงทําให้ท่านรูส้ กึ ราวกับเดินอยูใ่ น
ดินแดนแห่งเทพนิยาย ท่านสามารถเดินชมและศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมาของโรงงานและ
อุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริมแบบจําลองของโรงงาน พร้อมทังเลือกชิมและเลือ กซือช็อคโกแล
ตแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ดชื อดังของฮอกไกโด
ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครืองเคียงสไตล์ญีปุ่ น
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม T MARK HOTEL หรือระดับเที ยบเท่า
ซัปโปโร - อิ สระท่ องเทียวด้วยตนเองในเมืองซัปโปโร

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ทา่ นได้เดินทางท่องเทียวและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ช้อปปิ งได้อย่าง
เต็มอิมหรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูงทีอาคาร JR TOWER (เจอาร์ทาวเวอร์) เป็ นตึกทีสูง
ทีสุดในเมืองซัปโปโร ตังอยู่ตดิ กับสถานีเจอาร์ซปั โปโร เป็ นทังห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร์และศูนย์อาหาร โดยมีจดุ ชมวิวตังอยู่ทชัี น38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight)
ทีระดับความสูง 160เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง
กลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะยามคําคืนจะมองเห็นซัปโปโรทีวที าวเวอร์ตงอยู
ั ่กลางสวน
โอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุม่ ตึกย่านซูซูกโิ นะ ส่องสว่างทีจุดกลางเมือง บริเวณเดียวกันมีตกึ
ESTA ซึงทีชัน10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึงมีอยูป่ ระมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่านซูซูกโิ น่ (ไม่รวมตัวขึนจุดชมวิว)
อิ สระรับประทานอาหารมือกลางวันและคําตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม T MARK HOTEL หรือระดับเที ยบเท่ า

วันทีหก
เช้า
10.30 น.
15.30 น.

ซัปโปโร – สนามบินชิ นชิ โตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้ า นําท่ านเดิ นทางสู่สนามบินชิ นชิ โตเสะ
เหิ รฟ้าเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร เที ยวบิน TG671
เดิ นทางถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ


กําหนดวันเดิ นทาง

- ธ.ค.

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตัวเครืองบิน

ราคาไม่รวมตัวเครืองบิน

ผู้ใหญ่ราคาท่ านละ

,900

25,500

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

,000

23,000

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

37,500

19,300

สําหรับท่ านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่ านละ

9,900

9,900

กําหนดวันเดิ นทาง

- / - ธ.ค.

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตัวเครืองบิน

ราคาไม่รวมตัวเครืองบิน

ผู้ใหญ่ราคาท่ านละ

46,900

25,800

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

2,300

23,300

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

35,300

19,500

สําหรับท่ านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่ านละ

9,900

9,900

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู้ ดยสารจํานวน 25 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หาก
ไม่ได้รบั การอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน ๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี
ใดๆ

อัตราค่าบริการนี รวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด
2. ค่าทีพักห้องละ ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จา่ ยของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูง สุดท่านละ , , .- บาท
ทังนีเป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกัน
** เด็กอายุตากว่
ํ า ปี และผูใ้ หญ่อายุ ปี ขนไป
ึ จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึงเดียว **
6. ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที สิ งหาคม
และท่านต้องชําระเพิมเติม ในกรณีที
ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้า-แจ้งออก สําหรับท่าน
ทีถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงือนไขการชําระเงิ น : กรุณาชําระมัดจํา ท่ านละ 20,000 บาท และชําระส่วนทีเหลือก่อนการ
เดิ นทาง วันทําการ
การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย
คืนเงินมัดจําทังหมด

วันทําการ มิฉะนัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูก่ บั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ น
สําคัญทีสุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีปุ่น / การนําสิงของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และ
การยกเลิกเทียวบิน ซึงทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมด หรือ บางส่วน นอกจากนี ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเกิ
ี ดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมือทางสายการ
บิน และ โรงแรมทีพักได้ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้แล้วเท่านัน
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการ ทังนี ขึนอยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ
สายการบิน ราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน

