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SAWASDEE HOKKAIDO 5D 3N

โอตารุ

โนโบริ เบทสึ

ซัปโปโร

เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวิถชี วี ติ
2 ฝั ง่ คลอง, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี, ดื่มด่ากับความหวานของ
โรงงานช็อคโกแลตอิ ชิยะ ทีจ่ ะทาให้คณ
ุ รูส้ กึ เหมือนอยูด่ นิ แดนยุโรป ด้วยรูปร่างของอาคาร
โรงงานทีต่ กแต่งสไตล์ยโุ รป
เมืองทีม่ แี หล่งน้าพุรอ้ นธรรมชาติทม่ี ชี อ่ื เสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด, นังกระเช้
่
าไฟฟ้ าสู่
ฟาร์มหมีโนโบริ เบทสึ ชมหมีสายพันธุพ์ น้ื เมืองฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็ นหมีสนี ้าตาลหรือหมีดา
มากกว่า 100 ตัว, เพลิดเพลินความน่ารักของขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ณ นิ กเซ่มารีนพาร์ค,
และพบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติท่ี จิ โกกุดานิ หรือหุบผานรก ซึง่ ยังคงมี
ควันพวยพุง่ จากน้าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด ซึง่ เป็ นทีม่ าของชือ่ หุบผานรก
สัมผัสบรรยากาศ ตลาดปลายามเช้า, ชม อาคารที่ ทาการรัฐบาลเก่า หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม
ทาเนียบอิฐแดง, ผ่านชม หอนาฬิ กาโบราณ, สักการะสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด
อิสระช้อปปิ้ งที่ ซูซูกิโน่

พิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ด + ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น
กาหนดวันเดินทาง
วันแรก
20.30น.
23.45น.

21-25 เมษายน 2560

กรุงเทพฯ - สนามบิ นชิ โตเสะ (ฮอกไกโด)
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์ เตอร์ D
เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่ สนามบิ นซิ โตเสะ เกาะฮอกไกโด โดยเที่ ยวบิน TG67

วันที่ สอง

ชิ โตเสะ - โรงงานช็อคโกแลต - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โจซังเค

08.30น.

เดิ นทางถึงสนามบินชิ โตเสะ เกาะฮอกไกโด หลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิ ชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตทีม่ ชี ่อื เสียงของญีป่ ่ ุน ด้วยรูปร่างของ
จิ โกคุดานิ - โนโบริ
เบทสึ
อาคารโรงงานที
่ต กแต่
งสไตล์ ยุ โรป รวมถึงเหล่ า ตุ๊ ก ตาตัว น้ อ ยที่ค อยสร้า งสีส ัน และเรีย กรอยยิ้ม จาก
นักท่องเที่ยว จะทาให้ท่านรูส้ กึ ราวกับเดินอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ท่านสามารถเดินชมและศึกษา
ประวัตคิ วามเป็ นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริม่ แบบจาลองของโรงงาน พร้อมทัง้ เลือกชิ ม
และเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่า งๆ ได้ตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสน
โรแมนติค ของโกดัง เก่ า ที่ส ะท้อ นบนผิว น้ า ของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒ นธรรมระหว่ า งดิน แดน
ตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพืน้ เมืองจากร้านค้า
ต่างๆ ทีถ่ กู ดัดแปลงมาจากโกดังเมือ่ สมัยก่อนได้อกี ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยมีนาฬิกาไอน้ าโบราณตัง้ เด่นอยู่หน้ า
อาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ส่งเสียงต้อนรับท่านทุกๆ 15 นาที ท่านจะได้ชม
วิธกี ารผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบ
กล่องดนตรีของคุณเองทีม่ เี พียงชิน้ เดียวในโลก
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม JOZANKEI KANKO HOTEL หรือระดับเที ยบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารค ่า อิ ส ระให้ ท่ านได้ ผ่ อนคลายกับ การแช่ น้ าแร่ธรรมชาติ ที่ อุด มไปด้ วยแร่ธาตุที่ มี
สรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้าแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้
ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

เที่ ยง
บ่าย

คา่

วันที่ สาม
เช้า

เที่ ยง
บ่าย

โจซังเค - โนโบริ เบทสึ - นัง่ กระเช้าสู่ฟาร์มหมีโนโบริ เบทสึ - พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้า นิ กเซ่มารีนพาร์ค
หุบเขานรกจิ โกขุดานิ - ซัปโปโร
โปโร
รัซับปประทานอาหารเช้
า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โนโบริ เบทสึ เมืองทีม่ แี หล่งน้ าพุรอ้ นธรรมชาติท่ีมชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด
นาท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้ า สู่ ฟาร์มหมี โนโบริ เบทสึ ชมหมีสายพันธุ์พ้นื เมืองฮอกไกโดไม่ว่าจะเป็ นหมีส ี
น้าตาลหรือหมีดามากกว่า 100 ตัว โดยเฉพาะหมีสนี ้ าตาลทีห่ าได้ยากในปั จจุบนั ทีพ่ บได้ท่ีเกาะฮอกไกโด
เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรนิ เท่านัน้ พบกับกิจกรรมทีน่ ่ าสนใจต่างๆ เช่น โชว์หมีโล้ชงิ ช้า ให้อาหารหมี
อย่างใกล้ชดิ โดยมีเพียงกระจกกัน้ ระหว่างท่านและหมีตวั ใหญ่ท่คี อยโบกไม้โบกมือเรียกร้องความสนใจ
และร่วมสนุกกับการทายผลการแข่งวิง่ เป็ ด เป็ นต้น จากนัน้ นาท่านสู่ นิ กเซ่มารีนพาร์ค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นิ กเซ่ มารีนพาร์ค พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ าที่มชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับ สัตว์น้ า
นานาชนิด นาท่านชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินทีส่ ดุ แสนจะน่ ารักอย่างใกล้ชดิ แค่มอื เอือ้ ม จากนัน้ นาท่าน
ชมความแปลกของธรรมชาติท่ี จิ โกขุดานิ หรือหุบเขานรก บ่อโคลนเดือดทีธ่ รรมชาติได้สร้างสรรค์ขน้ึ อุดม
ไปด้วยแร่กามะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พภิ พเผาผลาญกามะถันแล้วพวยพุ่งขึน้ มารวมตัวกันจนเกิด
เป็ นแอ่ง เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจและความงดงามของหุบเขานรกแห่งนี้
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ใจกลาง เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความ
เจริญอันดับ 5 ของญี่ป่ ุน ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน

คา่

และเมืองทัวไปในญี
่
่ป่ ุนซึ่งได้รบั คาแนะนาและพัฒนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญชาวอเมริกนั ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูก
ออกแบบเป็ นสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าตามพืน้ ฐานการวางผังเมืองของอเมริกา
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
นาท่านเลือกชมสินค้าสดจากทะเลที่ ตลาดปลา พลาดไม่ได้กบั ปูยกั ษ์ฮอกไกโดหรือจะลองเมนูซชู ิ ซาชิม ิ
จากร้านค้าต่างๆ ทีพ่ ร้อมปรุงใหม่สดๆ ให้ทา่ นได้ลม้ิ ลองตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านชม อาคารที่ ทาการ
รัฐบาลเก่า หรือทาเนียบอิฐแดง สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1888 สถาปั ตยกรรมนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโป
โร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ย มน ามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้าง
ประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผูท้ อ่ี อกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิน่ และใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคย
เป็ นอาคารทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ุดในญี่ป่ ุน และเป็ นสัญลักษณ์ ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ต้องสร้าง
ขึน้ มาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปั จจุบนั ได้อนุรกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมและใช้สาหรับต้อนรับบุคคลสาคัญ
ทางการเมืองของรัฐบาลญี่ป่ ุน จากนัน้ ผ่านชม หอนาฬิ กาโบราณ สถาปั ตยกรรมสไตล์อเมริกนั ตะวันตก
สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชัวโมงเสี
่
ยงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมี
ชีวติ ชีวาของชาวฮอกไกโด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร ซึ่งการเปลีย่ นชื่อก็เพื่อให้สมกับความ
ยิง่ ใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ซึ่งศาลเจ้าชินโตแห่งนี้จะคอยปกปั กษ์รกั ษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความ
สงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี แต่ทน่ี ่ีกเ็ ป็ นทีส่ าหรับคนท้องถิน่ ได้กราบ
ไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด จากนัน้ อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ ง ย่านซูซูกิโน่ ซึง่ เป็ น
แหล่งทีร่ วมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไว้ทน่ี ่ีทเ่ี ดียว เทีย่ วได้ตงั ้ แต่หวั ค่ายันดึก และเป็ น
สถานท่องเทีย่ วสาหรับนักท่องราตรีอกี ด้วย
อิ สระอาหารคา่ ให้ท่านเลือกอิ่ มอร่อยได้ตามอัธยาศัย
ท้าให้ลองราเม็ง ณ แหล่งกาเนิ ดซัปโปโร เลือกได้จาก 2 ฝัง่ ทาง หรือที่ ร้จู กั กันในชื่อ “ตรอกราเม็ง”
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเที ยบเท่า

เที่ ยง
บ่าย

คา่

วันที่ ห้า

สนามบินซิ โตเสะ - สุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลาสมควรออกเดิ นทางสู่สนามบิ นชิ โตเสะ
เหินฟ้ าเดินทางกลับสูก่ รุงเทพมหานคร โดยเทีย่ วบิน TG671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

10.30น.
15.30น.

กาหนดวันเดินทาง

21-25 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. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
** เด็กอายุตา่ กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุเพียงครึ่งเดียว **
6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ในกรณีทท่ี างสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออกสาหรับท่าน
ทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดิ นทาง 21 วัน
การยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาทัง้ หมด

หมายเหตุ :

1.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสาคัญทีส่ ดุ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่ ุน /
การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวน
ทัง้ หมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2.ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่ ทาง
สายการบิน และ โรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้

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

