1. วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2561 กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด
21.00 น.
23.45 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เค้าน์ เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับ และอานวยความสะดวก
ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

2.วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2561

08.30 น.

ฮอกไกโด – ทะเลสาบโตย่า – อุสซุ งั โรปเวย์ – ศูนย์อนุรกั ษ์
พันธุห์ มีสีน้าตาล – ฮาโกดาเตะ – โกดังอิ ฐแดง – เมาท์ฮาโก
ดาเตะ

ถึง สนามบินชิ โตเซ่ เกาะฮอกไกโด ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโตย่า วนอุทยานแห่งชาติชโิ กทสุ ด้านหลังมี ภูเขาอุสุและ
ภูเขาโชวะชินซัง ส่วนด้านหน้ามีภูเขาโยเทอิจงึ เป็นภาพทิวทัศน์ทส่ี วยงามอย่างยิง่ จนได้ช่อื ว่าเป็น
วิวธรรมชาติทง่ี ดงามทีส่ ุดอันดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว นาท่านมุ่งสู่บริเวณ ภูเขาไฟ
อุซุ เป็น ภูเขาไฟทีย่ งั คุกกรุ่นอยู่ มีความสูงประมาณ 733 เมตร เหนือระดับน้าทะเล อยู่ทางทิศใต้
ของเมือง โทยะโกะ จากหลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกนี้มกี ารปะทุข้นึ มาทุกๆ 20 - 50 ปี ดังนัน้ จึง
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมทิ ศั น์ของพื้นที่แถบนี้อย่างต่ อเนื่ อง...จากนัน้ นาท่านขิ้น กระเช้ า
เพื่อชมความสวยงาม บนวิวสูงของภูเขาอุซุ จากจุดนัน้ สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบโทยะ และภูเขาโชวะชินซัน และจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งก็จะเห็นวิวของมหาสมุทรและหลุม
ขนาดใหญ่ทเ่ี กิดจาก การปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977 แล้วไปชม แหล่งอนุรกั ษ์ หมีสีน้ าตาล
ทีม่ อี ยู่ประมาณ 100 ตัวซึง่ เป็นหมีพนั ธุพ์ น้ื เมือง โดยแหล่งทีอ่ าศัยของหมีจะมีอยู่ท่เี กาะฮอกไกโด
เกาะซาคาริน และหมู่บ้าน คูร ิลเท่านัน้ โดยป จั จุบ ันหาดูได้ย ากในธรรมชาติ และได้ร บั การ
อนุรกั ษ์เป็นสัตว์สงวนของประเทศญีป่ ่นุ

2
กลางวัน
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าสาคัญของเกาะฮอกไกโด เนื่องจากเป็ นเมืองท่าแห่ง
แรกของญี่ปุ่น ตามสนธิส ญ
ั ญาสัมพันธมิต ร จึง เปรียบเสมือ นดังประตู
่
ท่เี ปิ ดรับ วัฒ นธรรมจาก
ตะวันตก สู่ประเทศญีป่ ่นุ ชม โกดังอิ ฐแดงริ มน้ า ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ ง ร้านอาหาร และสถาน
บันเทิงทีใ่ ห้บรรยากาศเก่า ๆ ด้วยสิง่ ก่อสร้างทีด่ คู ลาสสิคเดิมทีน่ ่เี คยเป็ นคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคย
ใช้คา้ ขายในปลายสมัยโดะ ภายหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็ นคลังสินค้าอีกต่อไปแล้ว จึงได้ทาการ
ปรับเปลีย่ นให้กลางเป็นสถานทีท่ ่องเที่ยวมาจนถึงปจั จุบนั จากนัน้ นาท่านขึ้นไปยังจุดชมวิวของ
เม้ าท์ฮาโกดาเตะ ซึ่งเป็ น จุดที่มีทศั นีย ภาพยามค่ าคืนที่ส วยงามอันดับหนึ่ง ในสามของโลก
ท่านสามารถ ปล่อยอารมณ์ไปกับทัศนียภาพทีส่ วยงามในมุมมองเบื้องสูง

แล้วนาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม ONUMA PRINCE หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าภายในทีพ่ กั
หลังอาหาร อิสระให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ (ออนเซน)

3. วันเสาร์ที่ 08 ธันวาคม 2561

ตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ – ป้ อมโกเรียวกะกุ – ย่านโมโตมาจิ – โน
โบริ เบทสึ – จิ โคคุดานิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม ตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เป็นตลาดสดของญีป่ ่นุ ทีค่ กึ คักตัง้ แต่ตี 5 จนถึงบ่าย 3โมง จะ
มีรา้ นค้าโดยรอบประมาณ 400 กว่าร้านๆๆ ซึ่งของทะเลที่น้ีสดๆ เช่น ปู ปลาหมึก เมนูจานเด็ด
คือ ข้าวหน้าทะเล นอกจากนัน้ ยังมีผกั ผลไม้ สดๆ จากไร่ ดอกไม้รวมถึงของใช้ประจาวัน ต่างๆ
จากนัน้ ไปชม ป้ อมโกเรียวกะกุ ป้อมทีส่ ร้างตามแบบตะวันตก เป็นรูปดาวห้าแฉก ล้อมรอบด้วย
คูน้า ซึง่ โชกุนโทะกุงะวะใช้เวลากว่า 7 ปี ในการสร้าง ป้อมแห่งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ จากนัน้ นาทุก
ท่านชมวิว บนหอคอยเรีย วกะกุ ซึ่ง เป็ นจุดชมวิว สูง 60 เมตร ท่านสามารถชมทัศนีย ภาพได้
โดยรอบ โดยเฉพาะสวนดอกไม้และป้อมรูปดาวอันงดงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

3
บ่าย

ค่า

นาท่านชม ย่านโมโตมาจิ ซึ่งเป็ นชุมชนของชาวต่างชาติมาตัง้ แต่ อดีต จนถึงปจั จุบ ัน ซึ่งยัง
คงเหลือหมู่อาคารในสถาปตั ยกรรมออร์เทอร์ดอ็ กซ์ เช่น ศาลาประชาคม โบสถ์รสั เซีย จนได้
เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่ โนโบริ เบทสึ สถานตากอากาศ อาบน้ าแร่ ธรรมชาติท่มี ี
ชื่อเสียงแห่ง หนึ่ง บนเกาะฮอกไกโด นาท่านไปยัง หุบเขานรก “จิ โคคุดานิ ” หรือ บ่อ โคลน
เดือด เป็นบ่อน้าแร่ธรรมชาติ ทีเ่ ต็มไปด้วยแร่กามันถัน เกิดจากความร้อนใต้ดนิ ของ ปล่องภูเขา
ไฟเผาผลาญกามะถันใต้ดนิ จนเดือด แล้วเกิดการ ปะทุออกมาจนเกิดเป็ นแอ่งน้ าเดือดขนาดใหญ่
ซึง่ เป็นต้นกาเนิด ของบ่อน้าแร่หรือออนเซนแห่ง เมืองโนโบริเบทสึ

แล้วเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม MAHOROBA หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าภายในทีพ่ กั
หลังอาหาร อิสระให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ (ออนเซน)

4. วันอาทิ ตย์ที่ 09 ธันวาคม 2561
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เย็น

ค่า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง ซั ป โ ป โ ร ศู น ย์ ก ล า ง ค ว า ม เ จ ริ ญ ข อ ง เ ก า ะ ฮ อ ก ไ ก โ ด
แล้ว นาท่านสู่โรงงานช็อคโกแลต ชม ขัน้ ตอนการทาช็อคโกแลตที่ข้นึ ชื่อ ของเมืองซัปโปโร
โดยเฉพาะ Shiroi Koibito ขนมสอดไส้ช็อ คโกแลตขาว ที่เ ป็ น ที่นิ ย มทัว่ ทัง้ เกาะฮอกไกโด
และชมพิพธิ ภัณ ฑ์ช็อคโกแลตที่จดั แสดงถ้ ว ยชามสาหรับใส่ ช็อ คโกแลตที่มคี วามสวยงามและ
เป็นเอกลักษณ์
รับประทานอาหารกลางวัน
อิส ระให้ท่านได้ช้อ ปปิ้ ง บริ เวณสถานี รถไฟซัป โปโร ที่มีห้างสรรพสินค้า และร้านค้าบรนด์
ญี่ปุ่น แบรนด์ต่างชาติมากมาย ทัง้ ห้าง Daimaru, Loft, Seibu, Tokyu ร้านเครื่องสาอางค์ และ
ร้านอุปกรณ์อเิ ลคทรอนิค อาทิ Bic Camera หรือ Yodobashi Camera
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ย่าน ย่านซูซูกิโนะ (SUSUKINO) ย่านที่รวบรวม
ร้านช้อปปิ้ง – ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม ร้านอาหาร ร้านขายอุปกร์อีเลคทรอนิค และอื่นๆ อีก
มากมาย
รับประทานอาหารค่า
แล้วเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม MERCURE SAPPORO หรือเทียบเท่า

5. วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561
เช้า
10.45 น.

โนโบริ เบทสึ – ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต – ช้อปปิ้ ง
บริ เวณสถานี รถไฟ – ย่านซูซูกิโนะ

ซัปโปโร – สนามบิ นชิ โตเซ่ – กรุงเทพ

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สนามบินชิ โตเซ่
ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

4
15.45 น.

ถึงประเทศไทย ( ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ ) โดยสวัสดิภาพ
**************************

5

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

65,000.-

บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
-

-

ค่าตั ๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั โรงแรมห้องละ 2 ท่าน (สาหรับท่านที่ประสงค์ที่จะพักห้องเดี่ยวต้องเพิ่ มเงินอีกตามที่ระบุไว้)
ค่าอาหารตามรายการ
รถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบินและโรงแรม ตลอดจนนาทัศนาจรตามรายการ
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ 1 ท่านคอยอานวยความสะดวกตลอดรายการ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่าทาหนังสือเดินทาง
-

ค่าเครื่องดื่ม ทุกชนิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล เป็นต้น
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่าย 3 % / ค่าภาษีเดินทาง (หากรัฐบาลจัดเก็บภาษี)

การสารองที่นัง่
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน พร้อมเงินมัดจา 50% ส่วนทีเ่ หลือชาระทัง้ หมดก่อนการเดินทาง 1 เดือน

การยกเลิ ก
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง มีความจาเป็นต้องขอหัก 50 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ ถ้า
ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
-

-

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงราคาในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ จานวนทีร่ ะบุ
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอ ทีจ่ ะต้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั ่ บนเครื่องบิน และ
ห้องพักโรงแรมต่างประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม
ราคานี้คดิ ตามราคาตั ๋วเครื่องบินในปจั จุบนั ถ้าราคาตั ๋วขึน้ จะขึน้ ราคาตามส่วน
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้า-ออก เมือง หรือเหตุผลทางการเมือง หรือระหว่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน) ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั
เช่น การจลาจล การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติต่าง ๆ และการสไตร์ค
ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ตัวแทนแต่ละ
แห่ง แบบเหมาขาดแล้ว ดัง นัน้ หากท่านมิได้ท่อ งเที่ย ว พร้อ มคณะตามรายการที่ระบุ ไว้ เช่นค่าอาหาร ค่านาเที่ย ว
สถานทีต่ ่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ่จี ะดัดแปลงรายการทัว ร์ต ามความเหมาะสม แต่ จะคานึง ถึง ความปลอดภัย รวมถึง ยึดถือ
ประโยชน์สงู สุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสาคัญ
บริษทั ฯ ได้ทาประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางไว้ให้ทุกท่าน โดยมีวงเงินทัวร์ต่างประเทศ 1,000,000 บาท
ใบอนุญาตประกอบธุรกิ จนาเที่ยวเลขที่ 11/3817

