ไฮไลท์ ของโปรแกรม
 บินตรง กรุ งเทพฯ - ซิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจาชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)
พร้อมบริ การอาหารแบบ FULL SERVICE และ ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักออนเซ็น 1 คืน / พักอาซาฮิคาว่ า 1 คืน / ซับโปโร 2 คืน
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ หมู่บา้ นราเมนอาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า เทศกาลน้ าแข็งเมืองโซอุนเคียว น้ าตกกิงกะและ
น้ าตกริ วเซ ล่องเรื อตัดน้ าแข็ง ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่ องแก้วและกล่องดนตรี ซัปโปโร หอนาฬิกาไอน้ า
โรงงานช็อกโกแล็ต ศาลเจ้าฮอกไกโดจิงกู พิพิธภัณฑ์เบียร์ซปั โปโร อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณซัปโป
โร สวนโอโดริ ช้อปปิ้ งย่านทานุกิโคจิ
 เปิ ดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุ ขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น
พิเศษ!!! อิม่ อร่ อยกับเมนูบุฟเฟต์ ปิ้งย่าง YAKINIKU + ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด แบบฉบับของญีป่ นุ่
พร้ อมบริการเครื่ องดื่มนา้ อัดลม แบบไม่ อ้นั และเมนูวาไรตีบ้ ุฟเฟต์ ให้ ท่านได้ อมิ่ แบบไม่ อ้นั อย่ างจุใจ
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วัน โปรแกรมการเดินทาง
1
2
3

เช้ า กลางวัน เย็น

กรุ งเทพฯ - ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ฮอกไกโด – สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เมืองโซอุนเคียว - โซอุนเคียว มัตสึ ริ (ICE FALL FESTIVAL)
น ้าตกกิกกะละะน ้าตกิิเเซ - เมือกมอนเบ็ทสึ - ICE BREAKING
CARINGO CRUISE - เมือกอาซาฮิคาเ่า

-

-



-











4

เมือกซัปโปโิ - โิกกานช็อกโกละต (SHIROI KOIBITO) - คะอกโอตาิุ พิพิธภัณฑ์เคิื่ อกลก้ เละะกะ่อกดนติี - เมือกซัปโปโิ







5

ศาะเจ้ าฮอกไกโดจิกกุ - พิพิธภัณฑ์เบียิ์ ซปั โปโิ - อาคาิที่ทากาิ
ิัฐบาะเก่า - หอนาฬิกาโบิาณ - สเนโอโดิิ - JR TOWER - ช้ อปปิ ก้
ย่านทานุกิโคจิ







6

สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุเิิณภูมิ





-

โรงแรมที่พกั
CHOYOTEI HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่า 3 ดาว
ART HOTEL ASAHIKAWA
หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
VESSEL HOTEL
NAKAJIMA KOEN
หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
VESSEL HOTEL
NAKAJIMA KOEN
หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
-

กาหนดการเดินทาง
เดือนกุมภาพันธ์ 61 16-21 / 21-26 / 23-28 ก.พ. 61
เดือนมีนาคม 61

2-7 / 7-12 / 9-14 / 14-19 / 16-21 /
21-26 มี.ค. 61

47,999.48,999.-

วันแรก

กรุ งเทพฯ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

20.30 น.

คณะพร้ อ มกั น ที่ ท่ า อากาศยานสุ วรรณภู มิ อาคารผู ้โ ดยสายระหว่ า งประเทศชั้ น 4 เคาน์ เ ตอร์ C
สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
โดย สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 670 (บริการอาหารและนา้ ดื่มบนเครื่ อง)

23.55 น.

วันทีส่ อง
08.20 น.

ซิโตเซ่ – เมืองฟุราโน่ – เมืองอาซาฮิคาว่ า – สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า - เมืองโซอุนเคียว –
โซอุนเคียว มัตสึ ริ (ICE FALL FESTIVAL)
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีป่ ุ่ น
(-/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
ฮอกไกโด เป็ นเกาะใหญ่อนั ดับสองของญี่ปุ่นรองจากเกาะฮอนชู ตั้งอยู่ตาแหน่ งเหนื อสุ ดของประเทศ เดิม
เกาะฮอกไกโดเป็ นที่อาศัยของชนพื้นเมืองดั้งเดิม คือ ชาวไอนุ ซึ่ งมีวฒั นธรรมคล้ายกับอินเดี ยนแดงของ
อเมริ กา คาว่า ซัปโปโร ในภาษาไอนุ แปลว่า เมืองที่มีแม่น้ าไหลผ่าน ภูมิประเทศของเกาะฮอกไกโดนี้เต็มไป
ด้วยทุ่งหญ้า ทุ่งนา ป่ า ภูเขา ทะเลสาบ แม่น้ า และ ปล่องภูเขาไฟ จึงเป็ นดินแดนที่มีทศั นี ยภาพงดงามเหมาะ
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เทีย่ ง

สาหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี นาท่านเดินทางถึง เมื องฟุราโน่
(Furano) เมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดิ นแถบนั้นเป็ นดิ นภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่ การ
เพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ แต่ในช่วงเวลาที่เป็ นหิ มะ ก็จะเป็ นลานหิ มะขนาดใหญ่
สุ ดลูกหู ลูกตา นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่ า เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทาง
ตอนกลางของเกาะได้ชื่อว่าหนาวเย็นที่สุดในฤดูหนาวของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนาท่านชม หมู่บ้านราเมน
อาซาฮิคาว่ า ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่ อยมายาวนาน
กว่าทศวรรษ หมู่บา้ นราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือกาเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอา
ซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยูร่ วมกันเป็ นอาคารหลังคาเดียว เสมือน!!ไฮไลท์ หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้ านดังขั้น
เทพไว้ ในที่เดียว!! และยังมีห้องเล็กๆที่จดั แสดงประวัติความเป็ นมาขอหมู่บา้ นแห่ งนี้ ให้สาหรับผูท้ ี่สนใจ
ได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพื่อดึ งดูดความสนใจของ
ลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็ นราเมนเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในอาซาฮิคาว่า
หรื อจะเป็ นร้าน Ramen Shop Tenkin ที่เชื่อมัน่ ในน้ าซุปของตัวเองว่าเป็ นหนึ่งไม่แพ้ใครที่สาคัญ ราเมง ถือ
เป็ นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้วยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็ นที่ถูกใจของ
คนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ASAHIKAWA RAMEN VILLAGE (1) (คูปอง 1,000 เยน/ท่ าน)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ นาท่านสู่ สวนสั ตว์ อะซาฮิยาม่ า (Asahiyama Zoo) (รวมค่ าเข้ า) เป็ นสวนสัตว์ที่มี
ชื่อเสี ยงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่ งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผเู ้ ข้าชมได้
เข้าชมสัตว์นานาชนิ ดจากหลากหลายมุมมอง เป็ นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่ งอื่นๆ ไฮไลท์ ได้แก่
อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ าของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยูต่ รงกลางของโซนหมีข้ วั โลกและ
หมาป่ า ผูเ้ ข้าชมจะมองเห็ น ได้อ ย่า งชัด เจน สวนสัต ว์แ ห่ งนี้ ยังเป็ นสวนสัต ว์แ ห่ ง แรกที่ มี ก ารจัด ให้น ก
เพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้ ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกล้ชิด จากนั้นนาท่านเดินทาง
สู่ เมืองโซอุนเคียว เมืองที่มีข้ ึนชื่ อในเรื่ องของออนเซ็น ที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งในฮอกไกโด จากนั้นนาท่าน
ชม เทศกาลน้าแข็งเมืองโซอุนเคียว (SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL 2018) (รวมค่ าเข้ า) เทศกาล
ในช่วงฤดูหนาวที่จดั ขึ้นเป็ นประจาทุกปี เป็ นงานเทศกาลน้ าแข็งที่มีการจัดแสงสี อย่างสวยงาม ท่านจะได้พบ
กับประติมากรรมน้ าแข็งขนาดใหญ่ รู ปทรงต่างๆ ที่ประดับอยู่ทวั่ งาน อาทิเสาน้ าแข็ง อุโมงค์น้ าแข็ง และ
โดมน้ าแข็ง ตลอดแนวแม่น้ าอิชิคาริ ซึ่งจะมีการประดับประดาไฟ หลากสี งดงามตระการตา ช่วงกลางวันจะ
สะท้อนแสงอาทิตย์เป็ นประกาย ยามกลางคืนก็จะสวยงามด้วยแสงไฟจากสปอร์ ตไลท์หลากสี สัน รวมถึง
การเต้นราของชนเผ่าพื้นเมืองของชาวไอนุ การตีกลองเฮียวบาศุและการจุดดอกไม้ไฟเฉลิมฉลอง ในแต่ละปี
จะมีนกั ท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติมาชมงานนับแสนคนเลยทีเดียว
(เฉพาะกรุ๊ ปวันที่ 21 – 26 มีนาคม 61) นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ หิมะและน้าแข็งคามิคาวะ (Kamikawa
Ice Pavilion) ถ้ าน้ าแข็งเมืองคามิกาวะ หรื อไอซ์ พาวิเลียนแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ในเมืองคามิกาวะ ลักษณะเป็ นถ้ า
น้ าแข็งที่ตลอดทางเดิ นที่ยาวเหยียดถูกประดับประดาด้วยไฟหลากสี สัน ซึ่ งเป็ นเส้นทางที่คดเคี้ยวไปมา
ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น ในอุณหภูมิ -20 องศาเป็ นอย่างน้อย นอกจากนี้ภายในถ้ ายังเต็มไปด้วยหิ นงอก

PAGE 3

คา่

หิ นย้อยที่เกิดจากการละลายของน้ าและหยดลงมาก่อนที่จะแข็งตัวเป็ นรู ปร่ างต่างๆ อย่างสวยงาม สุ ดแท้แต่
จินตนาการของแต่ละคนที่มาเยือนยังถ้ าแห่ งนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2) เมนู บุฟเฟต์ อาหารนานาชาติ
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั CHOYOTEI HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 3 ดาว
ห้ ามพลาด: เปิ ดประสบการณ์การอาบน้ าแร่ เพื่อสุ ขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน้ าแร่ ในแบบของญี่ปุ่น
สรรพคุณการอาบน้ าแร่ : การอาบน้ าแร่ สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่ นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกล้ามเนื้ อช่วยให้โลหิ ตในร่ างกายหมุนเวียนได้ดีข้ ึนช่วยขับสิ่ งอุดตันใต้ผิวหนังและรู ขมุ ขนทา
ให้ผวิ หนังสะอาดบารุ งผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึ งเครี ยด

วันทีส่ าม

นา้ ตกกิงกะและนา้ ตกริวเซ – เมืองมอนเบ็ทสึ – ICE BREAKING GARINGO CRUISE –
เมืองอาซาฮิคาว่ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
(อาหารเช้ า/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ น้าตกกิงกะ และ น้าตกริวเซ น้ าตกกิงกะ สายธารไหลลงมาสวยงามเป็ นเส้น
เล็กๆ สี ขาวเหมือนเส้นด้าย ส่ วนน้ าตกริ วเซ เป็ นน้ าตกสายใหญ่ไหลด้วยความแรงเพียงสายเดียว และน้ าตก
ทั้งสองได้ชื่อว่าเป็ นน้ าตกคูุ่สามีภรรยาแห่ งอุทยานแห่ งชาติไดเซทซึซงั จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมอน
เบ็ทสึ เป็ นเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเกาะฮอกไกโด และเป็ นจุดตั้งต้นอีกแห่ งในการรออก
เรื อตัดน้ าแข็ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนู SALMON TEPPAN YAKI SET
นาท่าน ล่ องเรื อตัดน้าแข็ง (Garinko II) !!!ไฮไลท์ หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ เรื อ Garinko II สี แดงจะวิ่งตัด
ทะเลน้ าแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก์ นานักท่องเที่ยวไปชมก้อนน้ าแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ
ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดิมเรื อนี้ใช้เพื่อสารวจน้ ามันในรัฐอลาสก้า เริ่ มนามาใช้ เป็ น
กิจกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2004 การล่องเรื อแต่ละรอบใช้เวลา 45 นาที-1 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนู JAPANSES SET
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั ART HOTEL ASAHIKAWA หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
หมายเหตุ** กรณี ที่ไม่สามารถล่องเรื อตัดน้ าแข็งได้ พาท่านเข้าชม Ohtsuku Tower สร้างเป็ นหอกลมตั้งยืน่
ออกไปในทะเล ตรงท่ า เรื อ มอนเบ็ท สึ บริ เ วณเดี ย วกัน กับ ท่ า ที่ จ ะลงเรื อ ตัด น้ า แข็ง จากหอคอยแห่ ง นี้
นักท่องเที่ยวสามารถมองดู ทะเลน้ าแข็งได้ท้ งั จากด้านบนและด้านล่างสภาพทะเลน้ าแข็งจากใต้น้ า แบ่ง
ออกเป็ น 4 ชั้น (รวมชั้นใต้น้ า) คือ
1. ชั้นที่ 1 Okhotsk Hall ทางเข้าเชื่อมกับท่าเรื อ จัดแสดงความเป็ นมาของหอคอยแห่งนี้ และมีร้านขายของ
ที่ระลึก
2. ชั้นที่ 2 Observation Hall จัดแสดงเกี่ยวกับทะเลโอคอทสก์ และสิ่ งมีชีวิตในทะเลน้ าแข็ง เช่น ตัวคลิโอเนะ
เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้สารวจเกี่ยวกับทะเลน้ าแข็ง
3.ชั้นที่3 Panorama Hall เป็ นห้องสาหรับชมวิวแบบ 360 องศา ในวันที่ฟ้าโปร่ งสามารถมองเห็นวิวได้ไกล
ถึงคาสมุทรชิเรโตโกะเลยทีเดียว

เทีย่ ง

คา่ 
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4.ชั้น B1 Aqua Gate ลงไปใต้ทะเลลึก 7.5 เมตร เพื่อชมสัตว์ทะเลในอวาเรี่ ยมเล็กๆ และมีช่องหน้าต่างที่
มองเห็นสภาพใต้ทะเล ณ ขณะนั้นอีกด้วย

วันทีส่ ี่

เมืองซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต (SHIROI KOIBITO) - คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ อง
แก้ วและกล่ องดนตรี – เมืองซัปโปโร

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
(อาหารเช้ า/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมื องซั ปโปโร (SAPPORO) จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “โรงงานช็ อกโกแลต
(SHIROI KOIBITO)” แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสี ยงของประเทศญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานสร้างขึ้น
ในสไตล์แ บบยุโรป ที่ แ วดล้อมไปด้ว ยสวนดอกไม้ ซึ่ งมี ช็ อคโกแลตที่ ข้ ึ น ชื่ อที่ สุ ด ของที่ น้ ี คื อ SHIROI
KOIBITO มีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ให้ท่านได้ชมประวัติความเป็ นมาของโรงงานและอิสระ
เลือกซื้อช็อคโกแลตเป็ นของฝาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนู HOKKE FISH SET
จากนั้นนาท่านแวะชม “คลองโอตารุ ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยคุ อุตสาหกรรมการขนส่ งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่ งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการ
ขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ป
ตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ จากนั้นนาท่านชม “พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี ” อาคาร
เก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทาด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้สร้างขึ้นใน
ปี 1910 ปั จจุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็ นสมบัติของชาติ ให้
ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่ ง MUSIC BOX และเลือกซื้อเป็ นของฝากอิสระตามอัธยาศัย นาท่านเที่ยวชม
ชมเครื่ องแก้ วโอตารุ แหล่งทาเครื่ องแก้วที่มีชื่อเสี ยงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสี สันดังอยูใ่ นโลก
ของจินตนาการ แหล่งเครื่ องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่ องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อ
ได้ เมืองนี้มีชื่อเสี ยงในด้านการทาเครื่ องแก้วต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8) เมนู PORK SHABU BUFFET
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั VESSEL HOTEL NAKAJIMA KOEN หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

เทีย่ ง

คา่ 

วันทีห่ ้ า

ศาลเจ้ าฮอกไกโดจิงกู – พิพธิ ภัณฑ์ เบียร์ ซัปโปโร – อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่ า – หอนาฬิ กา
โบราณ – สวนโอโดริ - JR TOWER – ช้ อปปิ้ งย่ านทานุกโิ คจิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (9)
(อาหารเช้ า/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)
จากนั้นนาท่านชม ศาลเจ้ าฮอกไกโดจิงกู (HOKKAID JINGU) เป็ นศาลเจ้าของลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง
140 ปี เชื่อกันว่าเป็ นที่สถิตย์ของเทพเจ้าโยฮะชิระผูพ้ ิทกั ษ์ฮอกไกโดมาตั้งแต่ยคุ บุกเบิกดินแดนนี้จึงมีผศู ้ รัทธา
ไปมนัสการมากตลอดปี จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางสู่ พิพิธ ภัณ ฑ์ เ บีย ร์ ซั ป โปโร (SAPPORO
BEER
MUSEUM) ฮอกไกโดเป็ นแหล่งผลิตเบียร์ ครั้ งแรกของประเทศญี่ปุ่น เมืองซัปโปโรจึ งเป็ นแหล่งผลิตที่
เก่าแก่ที่สุด และเป็ นยี่ห้อที่นิยมที่สุดในประเทศ ซึ่ งมีการกลัน่ เบียร์ ต้ งั แต่ ปี 1877 มาจนถึงปั จจุบนั และยัง
ส่ งออกไปทัว่ โลกอีกด้วย ซึ่งเปิ ดเมื่อปี 1987 ในสมัยเมจิเคยเป็ นโรงกลัน่ ภายในพิพิธภัณฑ์จะแนะนาประวัติ
ของเบียร์ในญี่ปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ ถัดจากพิพิธภัณฑ์เป็ นที่ต้ งั ของสวนเบียร์ซปั โปโร
(SAPPORO BEER GARDEN) ประกอบด้วยร้านอาหาร 2 ร้าน คือ GARDEN GRILL และ GENGHIS
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เทีย่ ง

คา่

KAN HALL มีบรรยากาศสบายๆกับการดื่มเบียร์ และรับประทานบาร์บีคิวเนื้อแกะ ซึ่งเป็ นอาหารท้องถิ่นที่
นิยม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) เมนู TEMPURA SET
นาท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่ า” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็ น
สัญลักษณ์แห่ งเมือง ซัปโปโร ทาให้นกั ท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้าง
ของโดมแปดเหลี่ยม นามาจากที่ทาการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้
เป็ นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสู งที่สุด
ในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.
1911 ปัจจุบนั ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติที่มีความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม และสาหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับ
บุคคลที่สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น แล้วนาท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิ กาโบราณ”
เมืองซัปโปโร ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากนี้ยงั ถือว่าเป็ น
สมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการ
อนุ รักษ์ไว้เป็ นสมบัติล้ าค่าทางวัฒนธรรมที่สาคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สวนโอโดริ ”
เป็ นถนนซึ้งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สี เขียวของต้นไม้ทาให้สถานที่แห่ งนี้เป็ นที่นิยม
ของคนเมื องในการเดิ นเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุ ดของถนนเป็ นที่ ต้ งั ของหอเสาที วีสูง 147.2 เมตร
ภายในบริ เวณนี้มีร่องไม้ดอก น้ าพุ และประติมากรรมเป็ นชิ้นๆ ตั้งประดับอยู่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนน
ทานุกิโคจิ เป็ นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็ น
แหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่ องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์ แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย
ทั้งยังเป็ นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่ นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้ นีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100
เยน นอกจากนั้นที่นี่ยงั มีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุก๊ ตาทานุกิขนาดใหญ่อีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (11)
SPECIAL: เมนูพเิ ศษ บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างสไตล์ญปี่ ุ่ น พร้ อมปูยกั ษ์ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปูขน
ปูทาราบะ ปูนา้ เย็นแห่ งเกาะฮอกไกโดทีไ่ ด้ รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญีป่ ุ่ น
ว่ าเป็ นปูนา้ เย็นทีม่ ีรสชาติอร่ อยทีส่ ุ ดให้ ทุกท่ านได้ อมิ่ อร่ อยกันแบบไม่ อ้นั
พิเศษ!!! ++ บริการเครื่ องดื่มนา้ อัดลม แบบไม่ อ้นั ++
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั VESSEL HOTEL NAKAJIMA KOEN หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันทีห่ ก

สนามบินซิโตเซ่ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (12)
(อาหารเช้ า/ -/ -)
สมควรแก่เวลา นาท่ านเดินทางสู่ “สนามบินซิโตเช่ ”
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ
โดย สายการบิน สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 671 (บริการอาหารและนา้ ดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************

10.30 น.
15.30 น.
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*** หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรื อ
การจราจรเป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ ุ่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญีป่ ุ่ น
สามารถให้ บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลักจึงขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่ องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง****

โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมทีพ่ กั ทีร่ ะบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับเดียวกัน
ทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1-3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง
2) สาหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มีห้องพักสาหรับ 3 ท่ าน ซึ่งท่ านอาจจะต้ องพักเป็ น ห้ องที่นอน
2 ท่ าน และ 1 ท่ าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพักจะไม่ มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่ เพียง 1 เตียง สาหรับนอน 2 ท่ านเท่ านั้น
และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษทั ขออนุญาตจัดห้ องพักให้ ท่าน แบบพักท่ านเดียว/ห้ อง

อัตราค่ าบริการ
วันที่ 16-21 / 21-26 / 23-28 ก.พ. 61
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (มีเตียง)
เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ มีเตียง)
พักเดีย่ วเพิม่

วันที่ 2-7 / 7-12 / 9-14 / 14-19 / 16-21 /
21-26 มี.ค.61
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (มีเตียง)
เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ มีเตียง)
พักเดีย่ วเพิม่

ราคา (ท่ านละ)

47,999.–
46,999.–
45,999.–
7,900.–
ราคา (ท่ านละ)

48,999.–
47,999.–
46,999.–
7,900.–

*** กรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตัว๋ เดินทางภายในประเทศ หรื อไฟล์ ทต่ อ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ฯ
ให้ ทราบก่ อนทาการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
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ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่ า ตั๋ว เครื่ อ งบิ น ไป–กลับ พร้ อ มคณะ ชั้น ประหยัด
พร้ อ มภาษี ส นามบิ น ทุ ก แห่ ง ตามเส้ น ทางที่ ร ะบุ ใ น
รายการ
(ไม่ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบินไทย (TG)
ขาไปและกลับท่านละ 30 กก.
8. ค่ า ไกด์ ท ้อ งถิ่ น น าท่ า นท่ อ งเที่ ย วตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชี วิตสู ญเสี ย
อวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ที่บริษัทได้ ทาไว้ )

1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่ว นตัว, ค่าซักรี ด, มิ นิ บาร์ ในห้อง, รวมถึ ง
ค่ า อาหาร และเครื่ องดื่ ม ที่ สั่ ง เพิ่ ม นอกเหนื อ รายการ
(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่าย
เพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท่านละ 4,000 เยน หรื อประมาณ
1,300 บาท ตลอดทริป ต่ อ 1 ท่ าน
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็ จรั บเงินในนามบริ ษัท หรื อต้ องการใบกากับ
ภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 30 กก.)
5. ค่ า วี ซ่ าส าหรั บ พาสปอร์ ตต่ า งด้ า วในกรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่
พาสปอร์ตไทย กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ
ประจ าตัว คนต่ า งด้ า ว 3)ใบส าคัญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ 4)ส าเนา
ทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการ
ยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสื อ
เดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้ง
เข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรั บพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลูกค้าต้อง
เป็ นผูช้ าระด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู ้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสาเนาพาสปอร์ ตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
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การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ
แล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ
และเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ากว่า 30 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนัง สื อ เดิ น ทางต้องมี อายุเ หลื อใช้งานไม่ น้อ ยกว่า 6 เดื อน และบริ ษ ัทฯ รั บ เฉพาะผูม้ ี จุด ประสงค์เ ดิ นทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
เรื่ อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ นื่
ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)

PAGE 9

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น มีดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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