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OHAYO HOKKAIDO 5D 3N

โนโบริ เบทสึ

ทะเลสาบโทยะ
โอตารุ

ซัปโปโร

เมืองทีม่ แี หล่งน้ำพุรอ้ นธรรมชำติทม่ี ชี อ่ื เสียงแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด, นังกระเช้
่
ำไฟฟ้ ำสู่
ฟาร์มหมีโนโบริ เบทสึ ชมหมีสำยพันธุพ์ น้ื เมืองฮอกไกโด ไม่ว่ำจะเป็ นหมีสนี ้ำตำลหรือหมีดำ
มำกกว่ำ 100 ตัว, เพลิดเพลินควำมน่ำรักของขบวนพำเหรดนกเพนกวิน ณ นิ กเซ่มารีนพาร์ค,
และพบควำมมหัศจรรย์และน่ำเกรงขำมของธรรมชำติท่ี จิ โกกุดานิ หรือหุบผำนรก ซึง่ ยังคงมี
ควันพวยพุง่ จำกน้ำพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด ซึง่ เป็ นทีม่ ำของชือ่ หุบผำนรก
ชมควำมงำมอันน่ำทึง่ ของเกำะกลำงทะเลสำบทีม่ ลี กั ษณะวงกลม
เก็บภำพควำมประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวิถชี วี ติ
2 ฝั ง่ คลอง, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจำก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี, ดื่มด่ำกับควำมหวำนของ
โรงงานช็อคโกแลตอิ ชิยะ ทีจ่ ะทำให้คณ
ุ รูส้ กึ เหมือนอยูด่ นิ แดนยุโรป ด้วยรูปร่ำงของอำคำร
โรงงำนทีต่ กแต่งสไตล์ยโุ รป
สัมผัสบรรยำกำศ ตลาดปลายามเช้า, ชม อาคารที่ ทาการรัฐบาลเก่า หรือทีร่ จู้ กั กันในนำม
ทำเนียบอิฐแดง, ผ่ำนชม หอนาฬิ กาโบราณ, สักกำระสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด
อิสระช้อปปิ้ งที่ ซูซูกิโน่

พิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ด + ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น
กาหนดวันเดินทาง
วันแรก

19-23 เมษายน 2560

กรุงเทพฯ - สนามบิ นชิ โตเสะ (ฮอกไกโด)

20.30น.
23.45น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์ เตอร์ D
เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่ สนามบิ นซิ โตเสะ เกาะฮอกไกโด โดยเที่ ยวบิน TG670

วันที่ สอง

ชิ โตเสะ - โนโบริ เบทสึ - นัง่ กระเช้าสู่ฟาร์มหมีโนโบริ เบทสึ - พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้า นิ กเซ่มารีนพาร์ค
หุบเขานรกจิ โกขุดานิ - โทยะ

08.30น.

เดิ นทางถึงสนามบินชิ โตเสะ เกาะฮอกไกโด หลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่ำนเดินทำงสู่ โนโบริ เบทสึ เมืองทีม่ แี หล่งน้ ำพุรอ้ นธรรมชำติท่ีมชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด
กคุำดนนัานิง่ กระเช้
- โนโบริ
เบทสึ
นจิ โำท่
ำไฟฟ้
ำ สู่ ฟาร์มหมี โนโบริ เบทสึ ชมหมีสำยพันธุ์พ้นื เมืองฮอกไกโดไม่ว่ำจะเป็ นหมีส ี
น้ำตำลหรือหมีดำมำกกว่ำ 100 ตัว โดยเฉพำะหมีสนี ้ ำตำลทีห่ ำได้ยำกในปั จจุบนั ทีพ่ บได้ทเ่ี กำะฮอกไกโด
เกำะซำคำริน และหมู่เกำะคูรนิ เท่ำนัน้ พบกับกิจกรรมทีน่ ่ ำสนใจต่ำงๆ เช่น โชว์หมีโล้ชงิ ช้ำ ให้อำหำรหมี
อย่ำงใกล้ชดิ โดยมีเพียงกระจกกัน้ ระหว่ำงท่ำนและหมีตวั ใหญ่ท่คี อยโบกไม้โบกมือเรียกร้องควำมสนใจ
และร่วมสนุกกับกำรทำยผลกำรแข่งวิง่ เป็ ด เป็ นต้น จำกนัน้ นำท่ำนสู่ นิ กเซ่มารีนพาร์ค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นิ กเซ่ มารีนพาร์ค พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ ำที่มชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด ท่ำนจะได้พบกับ สัตว์น้ ำ
นำนำชนิด นำท่ำนชมขบวนพำเหรดนกเพนกวินทีส่ ดุ แสนจะน่ ำรักอย่ำงใกล้ชดิ แค่มอื เอือ้ ม จำกนัน้ นำท่ำน
ชมควำมแปลกของธรรมชำติท่ี จิ โกขุดานิ หรือหุบเขำนรก บ่อโคลนเดือดทีธ่ รรมชำติได้สร้ำงสรรค์ขน้ึ อุดม
ไปด้วยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจำกควำมร้อนใต้พภิ พเผำผลำญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึน้ มำรวมตัวกันจนเกิด
เป็ นแอ่ง เชิญท่ำนเลือกหำมุมถูกใจบันทึกภำพควำมประทับใจและควำมงดงำมของหุบเขำนรกแห่งนี้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE หรือระดับเที ยบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารในโรงแรมที่ พกั
จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ ที่ อดุ มไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณใน
การรัก ษาโรคต่ า งๆ จึ งเชื่ อว่ า ถ้ าได้ แ ช่ น้ า แร่แ ล้ ว จะท าให้ ผิ ว พรรณสวยงามและช่ ว ยให้ ระบบ
หมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

เที่ ยง
บ่าย

คา่

วันที่ สาม
เช้า

เที่ ยง

ทะเลสาบโทยะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลตอิ ชิยะ
ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น ำท่ ำ นสัม ผัส ควำมสวยงำมของ ทะเลสาบโทยะ หรือ โทโยโกะ (TOYAKO) ซึ่งอยู่ภ ำยในอุท ยำน
แห่งชำติชคิ อ็ ทสึ-โทย่ำ ทะเลสำบแห่งนี้เกิดขึน้ จำกกำรระเบิดของภูเขำไฟเมื่อหลำยแสนปี ทแ่ี ล้ว โดยพืน้ ที่
ส่วนใหญ่เป็ นภูเขำสูงต่ ำโดยมีปำกปล่องภูเขำไฟบำงแห่งทีย่ งั คงครุกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุได้จำกไอน้ ำร้อนที่
พุ่ งออกมำเป็ นควัน ขำวให้ได้เห็น กัน ดังนั น้ ที่น่ี จึงเป็ นแหล่ งที่อำบน้ ำ แร่แ ช่ ออนเซ็ น ชัน้ เยี่ย มส ำหรับ
นักท่องเทีย่ ว และทะเลสำบแห่งนี้ยงั ถูกใช้ในกำรจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสำหกรรมหรือ G8 เมื่อปี 2551
และยังมีจุดเด่น คือเกำะกลำงทีผ่ ุดขึ้นกลำงทะเลสำบ จำกนัน้ เดินทำงสู่ โอตารุ นำท่ำนเก็บภำพควำม
ประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่ำทีส่ ะท้อนบนผิวน้ ำของ คลองโอตารุ คลองสำยวัฒนธรรม
ระหว่ำงดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสำนกันได้อย่ำงลงตัว และท่ำนยังสำมำรถเลือกซื้อสินค้ำ
พืน้ เมืองจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ทีถ่ กู ดัดแปลงมำจำกโกดังเมือ่ สมัยก่อนได้อกี ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คา่

ให้ท่ำนเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจำก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยมีนำฬิกำไอน้ ำโบรำณตัง้ เด่นอยู่หน้ ำ
อำคำรที่ถูกสร้ำงขึ้นนำนนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตำรุ ส่งเสียงต้อนรับท่ำนทุกๆ 15 นำที ท่ำนจะได้ชม
วิธกี ำรผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลำกหลำยแบบหลำกหลำยขนำด หรือแม้แต่ออกแบบ
กล่ องดนตรีข องคุ ณ เองที่ม ีเพีย งชิ้น เดีย วในโลก จำกนั น้ น ำท่ ำนสู่ โรงงานช็อคโกแล็ต อิ ชิ ยะ แหล่ ง
ผลิตช็อคโกแลตทีม่ ชี ่อื เสียงของญีป่ ่ ุน ด้วยรูปร่ำงของอำคำรโรงงำนทีต่ กแต่งสไตล์ยโุ รป รวมถึงเหล่ำตุ๊กตำ
ตัวน้อยทีค่ อยสร้ำงสีสนั และเรียกรอยยิม้ จำกนักท่องเทีย่ ว จะทำให้ท่ำนรูส้ กึ รำวกับเดินอยู่ในดินแดนแห่ง
เทพนิยำย ท่ำนสำมำรถเดินชมและศึกษำประวัตคิ วำมเป็ นมำของโรงงำนและอุปกรณ์ กำรผลิตยุคแรกเริม่
แบบจำลองของโรงงำน พร้อมทัง้ เลือกชิม และเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่ำงๆ ได้ตำมอัธยำศัย ได้เวลำ
สมควรนำท่ำนเดินทำงสู่ใจกลำง เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกำะฮอกไกโด ศูนย์กลำงควำมเจริญอันดับ
5 ของญีป่ ่ ุน ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ำยตำรำงหมำกรุกซึง่ แตกต่ำงจำกบรรดำหมู่บำ้ นและเมืองทัวไป
่
ในญี่ป่ ุนซึ่งได้รบั คำแนะน ำและพัฒ นำจำกผู้เชี่ยวชำญชำวอเมริกนั ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ น
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำตำมพืน้ ฐำนกำรวำงผังเมืองของอเมริกำ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ !! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปนุ่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเที ยบเท่า

วันที่ สี่

ซัปโปโร - ตลาดปลา - ที่ ทาการรัฐบาลเก่า - ผ่านชมหอนาฬิ กาโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด
ช้อปปิ้ งซูซูกิโน่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเลือกชมสินค้ำสดจำกทะเลที่ ตลาดปลา พลำดไม่ได้กบั ปูยกั ษ์ฮอกไกโดหรือจะลองเมนูซชู ิ ซำชิม ิ
จำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ทีพ่ ร้อมปรุงใหม่สดๆ ให้ทำ่ นได้ลม้ิ ลองตำมอัธยำศัย จำกนัน้ นำท่ำนชม อาคารที่ ทาการ
รัฐบาลเก่า หรือทำเนียบอิฐแดง สร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ.1888 สถำปั ตยกรรมนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโป
โร สไตล์กำรสร้ำงของโดมแปดเหลี่ย มน ำมำจำกรัฐแมสซำชูเสทท์ สหรัฐอเมริกำ ใช้อิฐในกำรก่อสร้ำง
ประมำณ 2.5 ล้ำนก้อน ผูท้ อ่ี อกแบบอำคำรนี้เป็ นสถำปนิกท้องถิน่ และใช้วสั ดุภำยในประเทศ อำคำรนี้เคย
เป็ นอำคำรทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ุดในญี่ป่ ุน และเป็ นสัญลักษณ์ ของรัฐบำลเมจิ ต่อมำถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้ำง
ขึน้ มำใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปั จจุบนั ได้อนุรกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตทิ ำงวัฒนธรรมและใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญ
ทำงกำรเมืองของรัฐบำลญี่ป่ ุน จำกนัน้ ผ่ำนชม หอนาฬิ กาโบราณ สถำปั ตยกรรมสไตล์อเมริกนั ตะวันตก
สร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ. 1878 โดยมหำวิทยำลัยฮอกไกโด ทุกชัวโมงเสี
่
ยงระฆังยังคงดั งกังวำนบ่งบอกควำมมี
ชีวติ ชีวำของชำวฮอกไกโด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศำลเจ้ำซัปโปโร ซึ่งกำรเปลีย่ นชื่อก็เพื่อให้สมกับควำม
ยิง่ ใหญ่ของเกำะฮอกไกโด ซึ่งศำลเจ้ำชินโตแห่งนี้จะคอยปกปั กษ์รกั ษำให้ชนชำวเกำะฮอกไกโดมีควำม
สงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ ำสตร์อนั ยำวนำนเก่ำแก่นบั พันปี แต่ทน่ี ่ีกเ็ ป็ นทีส่ ำหรับคนท้องถิน่ ได้กรำบ
ไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชำวฮอกไกโด จำกนัน้ อิสระให้ทำ่ นช้อปปิ้ ง ย่านซูซูกิโน่ ซึง่ เป็ น
แหล่งทีร่ วมร้ำนค้ำต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 200 ร้ำนค้ำ เอำไว้ทน่ี ่ีทเ่ี ดียว เทีย่ วได้ตงั ้ แต่หวั ค่ำยันดึก และเป็ น
สถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วสำหรับนักท่องรำตรีอกี ด้วย
อิ สระอาหารคา่ ให้ท่านเลือกอิ่ มอร่อยได้ตามอัธยาศัย
ท้าให้ลองราเม็ง ณ แหล่งกาเนิ ดซัปโปโร เลือกได้จาก 2 ฝัง่ ทาง หรือที่ ร้จู กั กันในชื่อ “ตรอกราเม็ง”

เที่ ยง
บ่าย

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเที ยบเท่า

วันที่ ห้า

สนามบินซิ โตเสะ - สุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลาสมควรออกเดิ นทางสู่สนามบิ นชิ โตเสะ
เหินฟ้ ำเดินทำงกลับสูก่ รุงเทพมหำนคร โดยเทีย่ วบิน TG671
เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ

10.30น.
15.30น.

กาหนดวันเดินทาง

19-23 เมษายน 2560

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

46,900

24,000

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

42,300

21,800

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

35,300

18,000

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900

7,900

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หาก
ไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่ำตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่ำทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร หรือ ระดับเทียบเท่ำ
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอำนวยควำมสะดวกให้ทำ่ นตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
5. ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000.- บำท
** เด็กอายุตา่ กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุเพียงครึ่งเดียว **

6. ค่ำภำษีน้ำมัน ทีส่ ำยกำรบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 และท่ำนต้องชำระเพิม่ เติม ในกรณีทท่ี ำงสำยกำร
บินมีกำรเรียกเก็บเพิม่

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย, หนังสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่ำแจ้งเข้ำ แจ้งออกสำหรับท่ำน
ทีถ่ อื ต่ำงด้ำว
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดิ นทาง 21 วัน
การยกเลิ ก: กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินมัดจำทัง้ หมด
หมายเหตุ :

1.ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภำวะอำกำศ
กำรเมือง โรคระบำด และ สำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริษทั ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของ
ท่ำนเป็ นสำคัญทีส่ ดุ ทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญีป่ ่ ุน /
กำรนำสิง่ ของผิดกฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถกู ต้อง และควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย
รวมถึงภัยธรรมชำติต่ำงๆ และกำรยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทำงบริษทั ฯ ไม่อำจคืนเงินให้ทำ่ นได้ ไม่ว่ำจำนวน
ทัง้ หมด หรือ บำงส่วน นอกจำกนี้ ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำคำได้ตำมควำม
เหมำะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตรำแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2.ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ ำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบริษทั สำมำรถคืนเงินมัดจำ หรือค่ำทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่ ทำง
สำยกำรบิน และ โรงแรมทีพ่ กั ได้ทำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่ำนัน้

บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน

