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HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ ะเทีย่ วเต็ม 6วัน 4คืน
เดินทาง มีนาคม – เมษายน 2563
หุบเขานรกจิโกกุดานิ | นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ | ภูเขาไฟโชวะชินซัน
ฟาร์มหมีสีนา้ ตาล | ทะเลสาบโทยะ | คลองโอตารุ | โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ )(TG670 23.45 -08.30+1)
วันที่ 2. ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – โกดังอิฐแดง – นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่นา้ แร่ธรรมชาติ
วันที่ 3. ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสีนา้ ตาล – ทะเลสาบโทยะ – แช่นา้ แร่ธรรมชาติ
วันที่ 4. โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่ าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่ง
เมืองฮอกไกโด – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
วันที่ 5. ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้านจาหน่ายของฝาก – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – ช้อปปิ ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ ้งซูซูกิโนะ
วันที่ 6. ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG671 10.30-15.30)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) [TG670 23.45 -08.30+1]

20.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ป่ นุ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.45 น.

วันที่ 2

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง –
นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่น้าแร่ธรรมชาติ

08.30 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ป่ นุ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
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ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว [สาคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นาอาหารสด
จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้]
เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือ
เรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่าหุบเขานรกนัน้ เพราะ
ที่นี่มีทงั้ บ่อโคลนและบ่อนา้ ร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณที่มีควันร้อนๆ พวยพุ่งขึน้ มาอยู่ตลอดเวลา และถือ
เป็ นแหล่งกาเนิดนา้ แร่และออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สดุ บนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสญ
ั ลักษณ์เป็ นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ ถือ
ตะบองคอยต้อนรับ เป็ นยักษ์ที่คอยคุ้มกันภัยให้ผมู้ าเยือ น ดังนั้นทุกบริเวณพืน้ ที่ของที่นี่ ไม่ว่าจะเป็ นร้านขายของที่ ระลึก
ห้องนา้ จะมีป้ายต่างๆที่มีสญ
ั ลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่ตอนใต้สุดของเกาะฮอกไกโด เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของเกาะ เมื่อครัง้ อดีต
ได้เป็ นเมืองท่าที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติฝ่ ังตะวันตก ซึ่งทาให้วฒ
ั นธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในเมือง ซึ่งเราจะพบ
เห็นได้จากโบสถ์คริสต์ ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวันตกที่ตงั้ อยู่ริมเนินเขา อาคารอิฐแดงโกดังเก่าริมท่าเรือ ถนน
หนทางที่กว้าง รถรางเก่าและทางเดินเท้าที่ ปูด้วยหิน ประกอบกับเพลงที่เปิ ดทางเสียงตามสายให้ไ ด้ยินทั่วเมือ ง เสริม
บรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็ นเมืองที่สวยที่สดุ แสนโรแมนติก
โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคานะโมริ (Kanamori Soko) สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของฮาโกะดาเตะ โกดังเก็บสินค้าของเมือง แม้
อาคารที่เห็นจะเป็ นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึน้ มาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ครัง้ ใหญ่เผาทาลายไปเมื่อปี 1907 แต่
ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปั ตยกรรมแบบดัง้ เดิม

นั่งกระเช้าไฟฟ้ าขึ้นสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt. Hakodate Ropeway) ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ
(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ขึน้ ไปจุดชมวิวที่จะเห็นทัศนียภาพที่สวยที่สุดของเมือง ที่มีนา้ ทะเลขนาบอยู่ทงั้ 2 ด้านเป็ นคอคอด
กระ เมื่อยามค่าคืนบ้านเรือนและถนนหนทางจะเปิ ดไฟ จึงทาให้เห็นแสงระยิบระยับและยังถือเป็ น 1 ใน 3 ทิวทัศน์ยามค่าคืน
อันงดงามของญี่ปนุ่ (โดยอีกสองแห่งคือ ภูเขาอินาสะ เมืองนางาซากิ กับ ภูเขาร็อคโกะ เมืองโกเบ)
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เช้า

กลางวัน

บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก YUNOKAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสีน้าตาล – ทะเลสาบโทยะ
– แช่น้าแร่ธรรมชาติ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning market) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ เลือกชมอาหารทะเลขึน้ ชื่อของ
เกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็ นปูหลายหลายชนิด ปลาแซลมอน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุง้ ที่มีทงั้ แบบสดและแบบแห้งหรือจะเป็ น
ผลไม้ขนึ ้ ชื่อตามฤดูกาลและผักพืน้ เมืองหลากหลายชนิด หรือท่านจะเลือกลองกิจกรรมตกปลาหมึก หรือลิม้ ลองไอศกรีมหมึก
ดาที่เป็ นของขึน้ ชื่อของเมืองฮาโกดาเตะได้อีกด้วย
ชมเมืองย่านโมโตมาจิ (Motomachi) จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชัน 19 สายมุ่งตรงสู่ท่าเรือ ถนนเหล่านีเ้ ป็ นที่นิยม
ในหมู่ผรู้ กั การเดินเที่ยวชมวิว เนื่องจากเรียงรายไปด้วยอาคารต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์และมีภูมิทัศน์อนั หลากหลาย เมื่อครัง้ อดีต
ได้เป็ นเมืองท่าที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติฝ่ ั งตะวันตก ซึ่งทาให้วัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ
ซึ่งท่านจะพบเห็นจากโบสถ์คริสต์ ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวันตกที่ตงั้ อยู่ริมเนินเขา
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุสาวรียบ์ ุรุษไปรษณียผ์ คู้ น้ พบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึน้ มาใหม่ของ
ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็ นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็ น “อนุสรณ์ทาง
ธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบันทึกภาพเป็ นที่ระลึก
ชมฟาร์มหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็ นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีนา้ ตาล ที่มีตั้งแต่เจ้าหมีตัว
เล็กๆ ไปจนถึงหมีตัวโต น้องหมีที่นี่ไม่ดุรา้ ยเพราะหมีที่นี่ได้รบั การดูแลและฝึ กให้คนุ้ เคยกับคน ท่านจะได้เห็นภาพที่น่ารักน่า
เอ็นดูของน้องหมีโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว ที่นี่นกั ท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายด้วย ขนมปั ง
และแอปเปิ ้ล ซึ่งจะมีจุดจาหน่ายอาหารหมี

ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่อง
ภูเขาไฟอูสรุ ะเบิด ตัง้ อยู่ใกล้กบั ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนีม้ ีความพิเศษตรงที่นา้ จะไม่แข็งตัวในช่วงฤดู
หนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ (Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้ (ยกเว้นฤดู
หนาว) และเมื่อครัง้ อดีต ในวันที่ 7-9 ก.ค. 2008 เหล่าผูน้ า G8 ก็ได้เลือกเป็ นที่จัดการประชุม โดยพักกันที่โรงแรมหรูระดับ 5
ดาวที่ตงั้ อยู่ใกล้ๆ ทะเลสาบแห่งนี้
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บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่ าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ –
เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด - MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ ต์
ขาปูยักษ์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เมืองโอตารุ (Otaru) เป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร นาท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร
ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็ นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้ ร้างเมื่อปี
1923 โดยสร้างขึน้ จากการถมทะเล เพื่อใช้สาหรับเป็ นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมี
การถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทาถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสร้างถนนเรียบคลอง
ด้วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็ นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ป่ นุ โดย
ตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็ นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง

โรงเป่ าแก้วคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางด้านการเป่ าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่ าแก้วเพื่อใช้เป็ นทุ่นให้
เรือ แต่ปัจจุบนั นีเ้ ป้าหมายของการเป่ าแก้วเพื่อใช้เป็ นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่ าแก้วคิตาอิชิเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียง
และเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่ าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของโรงงาน
แห่งนีก้ ็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนีย้ งั มีสอนวิธีการเป่ าแก้วให้กบั นักท่องเที่ยวด้วย
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับของฝากและบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตนู แมวชื่อดัง คิตตี ้ ให้ท่านได้อิสระเลือก
ซือ้ สินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เนินแห่งพระพุทธเจ้า หรือ Hill of the Buddha ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร ที่ถกู ออกแบบโดย Mr.Tadao ando
สถาปนิกชื่อ ดังชาวญี่ ปุ่น พระพุทธรู ปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน้าหนักมากถึง 1500 ตัน ล้อ บรอบด้วยธรรมชาติที่
สวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดู ฤดูรอ้ นรายล้อมไปด้วยดอกลาเวนเดอร์ ฤดูหนาวก้อจะรูส้ ึกได้ถึงความงดงามของหิมะ
ที่ขาวโพลน นับได้ว่าเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ๆเรียกได้ว่าเป็ น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากนัน้ นาท่านชม โมอายแห่งเมือง
ฮอกไกโด หรือที่เรียกว่า (makomanai takino reien) สร้างขึน้ ในปี 1982 มีเนือ้ ที่ทั้งหมด 1,800,473 ตารางเมตร ด้านในมีรูป
ปั้นหินโมอายขนาดใหญ่ตงั้ ตระหง่านเรียงรายอยู่จานวนมาก

ช้อปปิ้ ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็ นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สดุ ในฮอกไกโด ตัง้ อยู่
ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้เส้นทางที่ไปยัง สนามบินชิโตเซะ เปิ ดให้บริการเมื่อเดือนเมษายน
ปี 2012 ภายในห้างมีรา้ นค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่น่งั และร้าน
จาหน่ายสินค้าพืน้ เมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจาจังหวัดฮอกไกโด

ค่า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้า

บริการการอาหารค่า ณ ร้านอาหาร
** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อั้น **
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเท่า

ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ร้านจาหน่ายของฝาก – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – ช้
อปปิ้ งย่านทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้ งซูซูกิโนะ
บริการการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจ้าแห่งนีต้ งั้ อยู่ที่ซัปโปโร เป็ นศาลเจ้าศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเป็ นศาลเจ้าที่มี
ความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1871 ในปั จ จุ บัน ก็ ยัง คงมี ค วามเกี่ ย วข้อ งผูก พัน กับ วิ ถี ชี วิต
ของชาวฮอกไกโดอย่ า งลึ ก ซึ ง้ เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารมาสัก การะในวัน ปี ใ หม่ การปั ด เป่ ารัง ควาญ วัน เซ็ ต สึ บุ น พิ ธี ส มรสและ
อื่ น ๆ เป็ น ต้น ในเขตศาลเจ้า ที่ มี ธ รรมชาติ อุด มสมบู ร ณ์ มี ก ระรอกป่ ามาเยี่ ย มทัก ทาย
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แวะซือ้ ของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ป่ นุ ตัวอาคาร
ของโรงงานถูกสร้างขึน้ ในสไตล์ยโุ รปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขนึ ้ ชื่อที่สดุ ของที่นคี้ ือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซือ้ กลับไปให้คนที่ท่านรักท่ าน หรือว่าซือ้ เป็ นของฝากติดไม้ติดมือ
กลับบ้านได้

กลางวัน

ร้านจาหน่ายของฝากของที่ระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้
สินค้าภายในร้าน
ตลาดปลาซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อก
ขึน้ ไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็ นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สดุ ของเมือง ร้านค้าต่างๆ
จาหน่ายอาหารทะเลเป็ นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่น
ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา
อิสระช้อปปิ้ งถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็ นย่านช้อปปิ ้งเก่าแก่ ที่เปิ ดให้บริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนีค้ ือ
การสร้างหลังคาที่คลุมทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเข้า ก็สามารถมาเดินช้อปปิ ้งได้อย่างสบายใจ นอกจากนีย้ งั
มีรา้ นค้ามากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรส่วนสินค้าก็ มีทั้งเสือ้ ผ้าและรองเท้าแบรนด์ดังอย่าง Uniqlo,
New Balance, Adidas, Puma เป็ นต้น และที่จ ะพลาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน Daiso ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงร้าน
Donki ที่มีขายทุกอย่างตั้งแต่เครื่อ งใช้ไฟฟ้าไปถึงเครื่อ งสาอางค์ในราคาที่ถูกจนน่าตกใจ หรือ ถ้าเดินจนหมดแรงที่นี่ก็มี
ร้านอาหารดังๆหลายร้านคอยให้บริการอยู่ดว้ ย
อิสระช้อปปิ้ งย่านซูซูกิโนะ (Susukino) เป็ นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโดซูซูกิโนะเต็มไปด้วยร้านค้า 5,000 ร้านและ
ร้านอาหารแสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคืนและถือเป็ นย่านที่คึกคักและมี ชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโรอีกด้วย โดยอยู่
ถัดลงมาทางใต้จากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใต้ดิน Susukino ในเวลาค่าคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณา
บนตึกต่างๆในย่านนีจ้ ะเปิ ดไฟประชันกันสีสันละลานตาดึงดูดลูกค้ากันเต็มที่รอบๆบริเวณนีม้ ีรา้ นอาหาร ภัตตาคาร สถาน
บันเทิงเริงรมย์ยามราตรีทงั้ ไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะรวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตัง้ อยู่ในตรอกซอกซอยบางร้านก็ซ่อนอยู่ใน
ตึกต้องขึน้ ลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกลูกค้าเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมดย่านซูซูกิโนะ
มักจะมีชื่อเรียกที่รูจ้ ักกันดีในหมู่คนไทยและนักท่องเที่ยว “ตรอกราเมน” เป็ นตรอกที่มีชื่อเสียง เพราะบริเวณนีม้ ีรา้ นราเมนให้
เลือกทานกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น มิโสะราเมน ชิโอะราเมน เคอร์รี่ราเมน เป็ นต้น
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ค่า
ที่พัก

วันที่ 6
เช้า
10.30 น.
15.30 น.

อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเท่า

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [TG671 10.30-15.30]
บริการการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หรือ (SET BOX)
ทาการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
** หากท่านที่ตอ้ งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง : HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ ะเที่ยวเต็ม 6วัน 4คืน
โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

25 – 30 มี.ค.63
27 มี.ค. – 01 เม.ย.63
28 มี.ค. – 02 เม.ย.63
31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63
02 – 07 เม.ย. 63
02 – 07 เม.ย. 63 (Bus 2)
07 – 12 เม.ย. 63
07 – 12 เม.ย. 63 (Bus 2)
09 – 14 เม.ย. 63 (วันหยุดสงกรานต์)
11 – 16 เม.ย. 63 (วันหยุดสงกรานต์)
13 – 18 เม.ย. 63 (วันหยุดสงกรานต์)
16 – 21 เม.ย. 63
16 – 21 เม.ย. 63 (Bus 2)

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

60,900.60,900.56,900.55,900.55,900.55,900.55,900.55,900.60,900.62,900.62,900.53,900.53,900.-

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี

(เสริมเตียง)

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

ท่านละ

60,900.60,900.56,900.55,900.55,900.55,900.55,900.55,900.60,900.62,900.62,900.53,900.53,900.-

59,900.59,900.55,900.54,900.54,900.54,900.54,900.54,900.59,900.61,900.61,900.52,900.52,900.-

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.-

36,900.36,900.35,900.34,900.34,900.34,900.34,900.34,900.36,900.38,900.38,900.36,900.36,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน
เฟิ รม์ เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการัน
ตีมัดจาที่น่ งั กับสายการบินและค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน
เงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**ส าคัญ !! บริ ษั ท ท าธุ ร กิจ เพื่ อการท่ องเที่ ยวเท่ านั้น ไม่ ส นับ สนุน ให้ลูก ค้าเดิ น ทางเข้าประเทศญี่ ปุ่นโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทยและญี่ปนุ่ ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมือ งด้วยตัวของท่า นเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ค วาม
ช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ งั จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจาก
บัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่อ อัพเกรดต้อ งกระทาที่
เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีทที่ ่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่ อนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2ห้ องคือ 1 TWN +
1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนา้ หนัก
สัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ
ทางบริษัทได้ **
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วี
ซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีนา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน
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หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญี่ป่ นุ ให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่
ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจ
คนเข้าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั ทางบริษัทจะ
จัดเตรียมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปนุ่ **
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป่ นุ
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)
่ านักในประเทศญี่ปุ่น
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ป่ นุ จะต้องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานัก
ระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับ
จากประเทศญี่ป่ นุ หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูก
ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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