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NT199
ทัวร์ญีปุน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ คลองโอตารุ 6 วัน 4 คืน (TG)
ทัว ร์ญ ีปุน ฮอกไกโด , 6 วั น 4 คืน , 19-24 กันยายน 2562 , 5-10 พฤศจกิ ายน 2562 , 12-17 พฤศจกิ ายน 2562 , 19-24 พฤศจกิ ายน 2562 ,
3-8 ธันวาคม 2562

TOYA HOTEL

, YUNOKAWA KANKO

, T-MARK SAPPORO HOTEL

หุ บ เขานรกจิ โกกุ ด านิ - ฮาโกดาเตะ - โกดั งอิ ฐ แดง - นังกระเช้า ชมวิว ฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้ า ฮาโกดาเตะ
ย่ า นโมโตมาจิ - ภู เ ขาไฟโชวะชิ น ซั ง - ฟาร์ ม หมี ส ีน าตาล - ทะเลสาบโทยะ - คลองโอตารุ - พิ พิ ธภัณ ฑ์ก ล่อ งดนตรี
โรงเปาแก้ว คิต าอิช ิ - ร้ า นกาแฟ ฮั ล โหล คิต ตี - เนิน แห่ง พระพุ ทธเจ้า - โมอายแห่ ง เมื อ งฮอกไกโด - MITSUI OUTLET
PARK SAPPORO
ศาลเจ้ า ฮอกไกโด - โรงงานช็ อ คโกแลตอิ ชิ ย ะ - ตลาดปลาซั ปโปโรโจไง - ช้อ ปป งย่า นทานุก ิโคจิ - ช้อ ปป งซูซ ูก ิโนะ บุฟ เฟขาปู ย ัก ษ์

กําหนดการเดินทาง
กั นยายน 2562
19-24
พฤศจ ิก ายน 2562
5-10 , 12-17 , 19-24
ธั นวาคม 2562
3-8 , 24-29

รายละเอียดการเดินทาง

วัน ที 1
กร ุ ง เทพฯ ( สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ) - ซั ปโปโร ( สนามบิ น ช ิโ ตเซะ )
20.00 น.
คณะพร้อมกันที สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ประตู ห มายเลข 2 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ น ไทย
เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.45 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบิ น ช ิโ ตเซะ ประเทศญีปุ น โดย สายการบิ น ไทย เทียวบินที TG670 (สายการบินมีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
วัน ที 2
ซั ปโปโร ( สนามบิ น ช ิโ ตเซะ ) - โนโบร ิ เ บทสึ - หุ บ เขานรกจ ิโ กกุ ด านิ - ฮาโกดาเตะ - โกดั งอ ิฐ แดง - นังกระเช้า ชมวิว ฮาโกดาเตะ แช ่น าแร ่ ธ รรมชาติ
08.30 น.
เดินทางถึง สนามบิ น ช ิโ ตเซะ ประเทศญีปุ น (เวลาท้องถินเร็ว กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุล กากร
และรับกระเปาเรียบร้อยแล้ว (สําคัญมาก!! ไม่อนุญ าตให้นําอาหารสด จําพวก เนือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญีปุนหากฝาฝนมีโทษจับปรับได้)
เดินทางสู่ เมื อ งโนโบร ิ เ บทสึ เปนเมืองตากอากาศทีมีชือเสียงแห่งหนึงของเกาะฮอกไกโด
ชม หุ บ เขานรกจ ิโ กกุ ด านิ (Jigokudani) หร อื เร ยี กอกี อยา่ งว า่ “ หุ บ เขานรก ” อยูใ่ นเขตอทุ ยานแหง่ ชาติ Shikotsu-Toya เมอื ง
Noboribetsu ทีเรียกว่าหุบเขานรกนัน เพราะทีนีมีทังบ่อโคลนและบ่อนาร้อนทีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทัวบริเวณทีมีควันร้อนๆ
พวยพุ ่งขึนมาอยู่ตลอดเวลา และถือเปนแหล่งกําเนิดนาแร่และออนเซนทีมีชือเสียงทีสุดบนเกาะฮอกไกโด
ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญ ลักษณ์เปนยักษ์สีแดงตัว ใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ เปนยักษ์ทีคอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน
ดังนันทุกบริเวณพืนทีของทีนีไม่ว ่าจะเปนร้านขายของทีระลึกห้องนา จะมีปายต่างๆทีมีสัญ ลักษณ์ร ูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเปนเอกลักษณ์
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวั น ณ ร้ านอาหาร
บ่ า ย
เมื อ งฮาโกดาเตะ (Hakodate) เปนเมืองทีตังอยู่ตอนใต้สุดของเกาะฮอกไกโด เปนเมืองใหญ่อันดับ 3 ของเกาะ
เมือครังอดีตได้เปนเมืองท่าทีมีการค้าขายกับชาวต่างชาติฝงตะวันตก ซึงทําให้ว ัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในเมือง
ซึงเราจะพบเห็นได้จากโบสถ์คริสต์ ร้ านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวันตกทีตังอยู่ร ิมเนินเขา อาคารอฐิ แดงโกดังเก่าร ิมท่าเร ือ
ถนนหนทางทีกว้าง รถรางเก่าและทางเดินเท้าทีปูด้ว ยหิน ประกอบกับเพลงทีเปดทางเสียงตามสายให้ได้ยินทัวเมือง
เสริมบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเปนเมืองทีสวยทีสุดแสนโรแมนติก
โกดั งอ ิฐ แดง หร ือ โกดั งคานะโมร ิ (Kanamori Soko) สัญ ลักษณ์อีกแห่งหนึงของฮาโกะดาเตะ โกดังเก็บสินค้าของเมือง
แม้อาคารทีเห็นจะเปนอาคารใหม่ทีถูกสร้างขึนมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึงถูกไฟไหม้ครังใหญ่เผาทําลายไปเมือป 1907
แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปตยกรรมแบบดังเดิม
นังกระเช้า ไฟฟาขึนสู่ย อดเขาฮาโกดาเตะ (Mt.Hakodate Ropeway) ซึงเปรียบเสมือนสัญ ลักษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ (ใช้เวลาประมาณ
20 นาที) ขึนไปจุดชมวิว ทีจะเห็นทัศนียภาพทีสวยทีสุดของเมือง ทีมีนาทะเลขนาบอยู่ทัง 2 ด้านเปนคอคอดกระ
เมือยามคาคืนบ้านเรือนและถนนหนทางจะเปดไฟ จึงทําให้เห็นแสงระยิบระยับและยังถือเปน 1 ใน 3 ทิว ทัศน์ยามคาคืนอันงดงามของญีปุน
(โดยอกี สองแห่งคือ ภูเขาอนิ าสะ เมืองนางาซากิ กับ ภูเขาร ๊อคโกะ เมืองโกเบ)
คา
บร ิการอาหารคา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพั ก
YUNOKAWA KANKO HOTEL หร ือเทียบเท่า
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ ีปุน
วัน ที 3
ตลาดเช้ า ฮาโกดาเตะ - ย่ า นโมโตมาจ ิ - ภู เ ขาไฟโชวะช ิน ซั ง - ฟาร์ มหมี สี น าตาล - ทะเลสาบโทยะ - แช ่น าแร ่ ธ รรมชาติ
เช้ า

รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ตลาดเช้ า ฮาโกดาเตะ (Hakodate MorningMmarket) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือเลือกชมอาหารทะเลขึนชือของเกาะฮอกไกโด
ไม่ว ่าจะเปนปูหลายหลายชนิด ปลาแซลม่อน ปลาหมึก ไขห่ อยเม่น ก้ งุ
ทีมีทังแบบสดและแบบแห้งหรือจะเปนผลไม้ขึนชือตามฤดูกาลและผักพืนเมืองหลากหลายชนิด หร ือท่านจะเล ือกลองกิจกรรมตกปลาหมึก
หรือลิมลองไอศกรีมหมึกดําทีเปนของขึนชือของเมืองฮาโกดาเตะได้อีกด้ว ย
ชมเมื อ งย่ า นโมโตมาจ ิ (Motomachi) จากเชงิ เขาฮาโกดะเตะ มถี นนลาดชัน 19 สายมุง่ ตรงสูท่ า่ เร อื
ถนนเหล่านีเปนทีนิยมในหมู่ผู้ร ักการเดินเทียวชมวิว เนืองจากเรียงรายไปด้ว ยอาคารต่างๆ ทีมีเอกลักษณ์และมีภูมิทัศน์อันหลากหลาย
เมือครังอดีตได้เปนเมืองท่าทีมีการค้าขายกับชาวต่างชาติฝงตะวันตก ทําให้วั ฒนธรรมตะวั นตกได้เข้ามามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ
ซึงท่านจะพบเห็นจากโบสถ์คริสต์ ร้ านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวันตกทีตังอยู่ร ิมเนินเขา
เทียง
บร ิการอาหารกลางวั น ณ ร้ านอาหาร
บ่ า ย
ชม ภู เ ขาไฟโชวะซ ิน ซั ง (Showa Shinzan)
ซึงมีอนุเสาวรีย์บุร ุษไปรษณีย์ผู้ค้นพบความเคลือนไหวและการเกิดขึนมาใหม่ของภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณป ค.ศ.1944 -1945
ภูเขาไฟน้องใหม่ทีเกิดจากการสันสะเทือนของผิว โลกในป1946ซึงระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง2ปจนกลายมาเปนภูเขาโชวะ
ดังทีเห็นอยู่ปจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเปน “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบันทึกภาพเปนทีระลึก

ชม ฟาร์ มหมี ภู เ ขาไฟโชวะช ิน ซั น (Showa-Shinzan Bear Park)
เปนสถาทีเพาะพันธุ์หมีสีนาตาลทีมีตังแต่เจ้าหมีตัว เล็กๆไปจนถึงหมีตัว โตน้องหมีทีนีไม่ดุร ้ายเพราะหมีทีนีได้ร ับการดูแลและฝกให้คุ้นเคยกับคนท่านจะได้เห็น
ทีนีนักท่องเทียวสามารถปอนอาหารเหล่าหมีทังหลายด้ว ย ขนมปง และแอปเปล ซึงจะมีจุดจําหน่ายอาหารหมี
ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เปนทะเลสาบขนาดใหญ่ร ูปวงกลมมีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กโิ ลเมตร เกิดจากปากปล ่องภูเขาไฟอูสุร ะเบิด
ตังอยู่ใกล้กับ ทะเลสาบชโิ กสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนีมีความพิเศษตรงทีนาจะไม่แข็งตัว ในช่ว งฤดูหนาว
กลางทะเลสาบมีเกาะเล ็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจมิ ะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล ่นได้ (ยกเว้ นฤดูหนาว) และเมือครังอดีต ในวันที
7-9 ก.ค. 2008 เหล ่าผู้นํา G8 ก็ได้เลือกเปนทีจัดการประชุม โดยพักกันทีโรงแรมหรูร ะดับ 5 ดาวทีตังอยู่ใกล้ๆ ทะเลสาบแห่งนี
คา
บร ิการอาหารคา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพั ก
TOYA HOTEL หร ือเทียบเท่า
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ ีปุน
วัน ที 4
โอตาร ุ - คลองโอตาร ุ - พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ก ล่อ งดนตรี - โรงเปาแก้ว คิต าอิช ิ - ร้ านกาแฟ ฮั ลโหล คิต ตี - เนิน แห่ง พระพุ ท ธเจ้า โมอายแห่ ง เมื อ งฮอกไกโด - MITSUI OUTLET PARK SAPPORO - บุฟ เฟขาปู ย ัก ษ์
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชม คลองโอตาร ุ (Otaru Canal) ทีมีความยาว 1.5 กโิ ลเมตร เปนเมืองท่าสําคัญ สําหรับซัปโปโร ถือเปนสัญ ลักษณ์ของเมืองโอตารุ
โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีสร้างเมือป 1923 โดยสร้างขึนจากการถมทะเล
เพือใช้สําหรับเปนเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ทีโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึงหนึงเพือทําถนนหลวงสาย 17
แล้ว เหลืออีกครึงหนึงไว้เปนสถานทีท่องเทียว โดยมีการสร้างถนนเรียบคลองด้ว ยอิฐแดงเปนทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ก ล่อ งดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเปนหนึงในร้านค้าทีใหญ่ทีสุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญีปุน
โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเปนสถานทีสําคัญ ทางประวัติศาสตร์ของเมือง
โรงเปาแก้ว คิต าอิช ิ มีชือเสียงทางด้านการเปาแก้ว มายาวนาน โดยในอดีตนันจุดประสงค์ของการเปาแก้ว เพือใช้เปนทุ่นให้เรือ
แต่ปจจุบันนีเปาหมายของการเปาแก้ว เพือใช้เปนของใช้หรือของทีระลึกแทน ซึงโรงเปาแก้ว คิตาอิชิเปนโรงงานทีมีชือเสียงและเก่าแก่ทีสุด
โดยก่อตังขึนตังแต่ป 1901 ท่ามกลางโรงเปาแก้ว ทีมีอยู่มากมาย
และผลงานทีมีชือเสียงมากทีสุดของโรงงานแห่งนีก็คือโคมไฟแก้ว และลูกบอลแก้ว นันเอง นอกจากนียังมีสอนวิธีการเปาแก้ว ให้กับนักท่องเทียวด้ว ย

ร้ านกาแฟ ฮั ลโหล คิต ตี เพล ิดเพล ินกับของฝากและบรรยากาศน่ารั กๆ ของตัว การ์ตูนแมวชือดัง คิตตี
ให้ท่านได้อิสระเลือกซือสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เทียง
*** อ ิส ระรั บประทานอาหารกลางวั น ตามอัธ ยาศั ย ณ แหล่ง ช้อ ปป งในโอตารุ***
บ่ า ย
เนิน แห่ง พระพุ ท ธเจ้า (Hill of the Buddha) ตังอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร่ ทีถูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando
สถาปนิกชือดังชาวญีปุน พระพุ ทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีนาหนักมากถึง 1500 ตัน
ล้อบรอบด้ว ยธรรมชาติทีสวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ล ะฤดู ฤดูร้ อนรายล้ อมไปด้ว ยดอกลาเวนเดอร์
ฤดูหนาวก้อจะรู้สึกได้ถึงความงดงามของหิมะทีขาวโพลน นับได้ว ่าเปนอีกหนึงสถานทีๆเรียกได้ว ่าเปน Unseen Hokkaido เลยทีเดียว
จากนันนําท่านชม โมอายแห่ ง เมื อ งฮอกไกโด (Makomanai Takino Reien) สร้างขึนในป 1982 มีเนือทีทังหมด 1,8000,473 ตารางเมตร
ด้านในมีร ูปปนหินโมอายขนาดใหญ่ตังตระหง่านเรียงรายอยู่จํานวนมาก
ช้อปปง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เปนห้างสรรพสินค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ทีสุดในฮอกไกโด ตังอยู่ทีเมือง KitaHiroshima ชานเมืองทิศตะวั นออกซัปโปโร ใกล้เส้นทางทีไปยัง สนามบินชโิ ตเซ ่ เปดให้บริการเมือเดือนเมษายน ป 2012
ภายในห้างมีร้ านค้าแบรนด์ต่างๆกว ่า 128 ร้ าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ทีนัง
และร้านจําหน่ายสินค้าพืนเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถินประจําจังหวัดฮอกไกโด
คา
บร ิการการอาหารคา ณ ร้ านอาหาร ** พิ เ ศษสุด ๆ กับ เมนูปู ส ุด อร่อ ย 3 ชนิ ด แบบไม่อ ัน **
ทีพั ก
T-MARK SAPPORO HOTEL หร ือเทียบเท่า
วัน ที 5
ศาลเจ้ า ฮอกไกโด - โรงงานช ็อ คโกแลตอ ิช ิย ะ - ร้ านจํา หน่ า ยของฝาก - ตลาดปลาซั ปโปโรโจไง - ช้อ ปป งย่า นทานุก ิโ คจิ ช้อ ปป งซูซ ูก ิโ นะ
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ศาลเจ้ า ฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจ้าแห่งนีตังอยู่ทีซัปโปโร
เปนศาลเจ้าศาสนาพุ ทธนิกายชินโตถือเปนศาลเจ้าทีมีความเก่าแก่แห่งหนึงในเกาะฮอกไกโด ถูกสร้างขึนในป ค.ศ. 1871
ในปจจุบันก็ยังคงมีความเกียวข้องผูกพันกับวิถีชีว ิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึงเริมตังแต่การมาสักการะในวันปใหม่ การปดเปารังควาญ
วั นเซต็ สึบุน พิธีสมรสและอืนๆ เปนต้น ในเขตศาลเจ้าทีมีธรรมชาติอุดมสมบูร ณ์ มีกระรอกปามาเยียมทักทาย
และจะคราครําไปด้ว ยนักท่องเทียวทีมาชมดอกซากุร ะและดอกบ๊ว ยซึงจะบานสะพรังพร้อมๆ กันเมือฤดูใบไม้ผลิมาเยือน
แวะซือของฝากที โรงงานช ็อ คโกแลตอ ิช ิย ะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตทีมีชือเสียงของญีปุน
ตัว อาคารของโรงงานถูกสร้างขึนในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้ว ยสวนดอกไม้ ซึงมี ช็อคโกแลตทีขึนชือทีสุดของทีนีคือ Shiroi Koibito
ซึงมีความหมายว่า ชอ็ คโกแลตขาวแด่คนรั ก ท่านสามารถเลือกซือกลับไปให้คนทีท่านรักทาน หรือว่าซือเปนของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านได้
ร้า นจํา หน่า ยของฝากของทีระลึก ทีอยู่ไม่ไกลจากตัว เมืองซัปโปโร่ ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซือสินค้าภายในร้าน
ตลาดปลาซั ปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้ว ยร้ านค้า และร้ านอาหารกว ่า 80 ร้ าน
เรียงรายตลอดบล็อกขึนไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เปนหนึงในตลาดทีใหญ่ทีสุดของเมือง
ร้านค้าต่างๆจําหน่ายอาหารทะเลเปนส่ว นใหญ่ เชน่ ปู หอยเม่นทะเล ไขป่ ลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอืนๆในท้องถิน เชน่ ข้าวโพด
แตงโม และมันฝรังตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก
เทียง
*** อ ิส ระรั บประทานอาหารกลางวั น ตามอัธ ยาศั ย ณ ตลาดปลา ***
บ่ า ย
อิสระช้อปปง ถนนทานุ กิ โ คจ ิ (Tanukikoji) เปนย่านช้อปปงเก่าแก่ ทีเปดให้บริการยาวนานกว่า 100 ป
จุดเด่นของย่านนีคือการสร้างหลังคาทีคลุมทัวตลาด ไม่ว ่าจะฝนตก แดดออก พายหุ ิมะเข้า ก็สามารถมาเดินช้อปปงได้อย่างสบายใจ

นอกจากนียังมีร ้านค้ามากถึง 200 ร้ าน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ส่ว นสินค้าก็มีทังเสือผ้าและรองเท้าแบรนด์ดังอย่าง Uniqlo, New
Balance, Adidas, Puma เปนต้น และทีจะพลาดไม่ได้เลยก็คือร้าน Daiso ทีทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงร้ าน Donki
ทีมีขายทุกอย่างตังแต่เครืองใช้ไฟฟาไปถึงเครืองสําอางค์ในราคาทีถูกจนน่าตกใจ
หรือถ้าเดินจนหมดแรงทีนีก็มีร ้านอาหารดังๆหลายร้านคอยให้บริการอยู่ด้ว ย
อิสระช้อปปง ย่ า นซูซ ูกิ โ นะ (Susukino) เปนย่านบันเทิงทีใหญ่ทีสุดในฮอกไกโดซูซูกิโนะเต็มไปด้ว ยร้านค้า 5,000 ร้ าน
และร้ านอาหารแสงไฟนีออนเร ียงรายในเวลากลางคืน และถือเปนย่านทีคึกคักและมีชีว ิตชีว าทีสุดของเมืองซัปโปโรอีกด้ว ย
โดยอยู่ถัดลงมาทางใต้จากสวนโอโดร ิร าวๆ 500 เมตร และอยู่ร อบๆ สถานีร ถไฟใต้ดิน Susukino
ในเวลาคาคืนบรรดาปายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านนีจะเปดไฟประชันกันสีสันละลานตาดึงดูดลูกค้ากันเต็มที รอบๆบริเวณนีมีร ้านอาหาร
ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีทังไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะรวมกันมากกว ่า 4,000 ร้ าน
ตังอยู่ในตรอกซอกซอยบางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึนลิฟต์ไป
แต่ก็มีพนักงานออกมาเร ียกลูกค้าเสนอเมนูและบร ิการของร้ านตนเองอยู่ร ิมถนนเต็มไปหมด
ย่านซูซูกิโนะมักจะมีชือเรียกทีรู้จักกันดีในหมู่คนไทยและนักท่องเทียว “ ตรอกราเมน ” เปนตรอกทีมีชือเสียง
เพราะบริเวณนีมีร ้านราเมนให้เลือกทานกันมากมาย ไม่ว ่าจะเปน มิโสะราเมน ชโิ อะราเมน เคอร์ร ีราเมน เปนต้น
คา
*** อ ิส ระรั บประทานอาหารค า ตามอัธ ยาศั ย ณ แหล่ง ช้อ ปป ง ***
ทีพั ก
T-MARK SAPPORO HOTEL หร ือเทียบเท่า
วัน ที 6
ซั ปโปโร ( สนามบิ น ช ิโ ตเซะ ) - กร ุ ง เทพฯ ( สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ )
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ทําการเชค็ เอาท์และตรวจสอบสัมภาระ ก่อนเดินทางไปยัง สนามบิ น ช ิน ช ิโ ตเซะ
10.30 น.
ออกเดินทางสู่ กร ุ ง เทพฯ โดย สายการบิ น ไทย เทียวบินที TG671 (สายการบินมีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
15.30 น.
เดินทางถึง สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ กร ุ ง เทพฯ โดยสวั สดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการทัว ร์ญีปุ น ฮอกไกโด
19-24 กั นยายน 2562

ว่าง

฿42,900

NT199-39006 : ทัว ร์ญ ีปุน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ คลองโอตาร ุ 6 วั น 4 คืน (TG)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว ราคาท่านละ

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

฿42,900
฿8,900
฿32,900

5-10 พฤศจิ ก ายน 2562

ว่าง

฿46,900

NT199-39007 : ทัว ร์ญ ีปุน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ คลองโอตาร ุ 6 วั น 4 คืน (TG)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว ราคาท่านละ

฿46,900
฿8,900
฿36,900

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

12-17 พฤศจิ ก ายน 2562

ว่าง

฿46,900

NT199-39008 : ทัว ร์ญ ีปุน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ คลองโอตาร ุ 6 วั น 4 คืน (TG)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว ราคาท่านละ

฿46,900
฿8,900
฿36,900

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

19-24 พฤศจิ ก ายน 2562

ว่าง

฿46,900

NT199-39009 : ทัว ร์ญ ีปุน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ คลองโอตาร ุ 6 วั น 4 คืน (TG)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว ราคาท่านละ

฿46,900
฿8,900
฿36,900

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

3-8 ธัน วาคม 2562

ว่าง

฿47,900

NT199-39010 : ทัว ร์ญ ีปุน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ คลองโอตาร ุ 6 วั น 4 คืน (TG)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว ราคาท่านละ

฿47,900
฿8,900
฿37,900

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

24-29 ธัน วาคม 2562

ว่าง

฿48,900

NT199-39011 : ทัว ร์ญ ีปุน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ คลองโอตาร ุ 6 วั น 4 คืน (TG)
ผู้ใหญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ไม่รวมตัว ราคาท่านละ

****ราคาเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ ่* ***

ข้อมูล ทัว ร์อัปเดทเมือ :
วันจันทร์ที 26 สิงหาคม 2562 เวลา 12:00 น.

฿48,900
฿8,900
฿38,900

เงือนไขการให้บ ริการทัว ร์ญีปุ น ฮอกไกโด
อั ตราค่าบริการรวม
• ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลั บ ชันประหยัดพร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลียนระดับชันทีนังจากชันประหยัดเปนชันธุรกิจ โดยใช้ คะแนนจากบั ตรสะสมไมล์ จะต้ องดําเนินก่อนเดินทาง 7
วั นล่วงหน้ า และถ้าโดยการชําระเงินเพื ออัพเกรดต้องกระทําทีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วั นเดินทาง เท่านัน
• ค่าทีพั กห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดั บเทียบเท่า ** ในกรณีทีท่านจองห้องพั กแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริม]
แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพั กแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เปนแบบ แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL
และอาจมีการจัดห้องพั กให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
• ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• เจ้าหน้าทีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
• ค่านาหนักสัมภาระรวมในตัวเครืองบินนกสกู๊ต 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ
• ค่าประกั นอุบัติเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารั กษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท
ตามเงือนไขของกรมธรรม์
• ลูกค้าท่านใดสนใจซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพ สามารถสอบถามข้ อมูล เพิ มเติมกับทางบริษัทได้
• เบียประกันเริมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วั น]
• เบียประกันเริมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วั น]
• ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้ อยกว่า 75 ป [รั กษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวั ยวะจากอุบัติเหตุ 3
ล้ านบาท]
• ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ป [รั กษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวั ยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ล้ านบาท]

อั ตราค่าบริการไม่รวม
• ภาษี มูลค่าเพิ ม 7% และหั ก ณ ทีจ่าย 3%
• ค่าทําหนั งสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญีปุนประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํ านักระยะสันในประเทศญีปุนไม่เกิน 15 วั น
**ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุนประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ มในการขอวีซ่าตามทีสถานทูตกําหนด)
• ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซั กรีด ค่าโทรศั พท์
• ค่าภาษี นามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิ มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัวเครืองบิน
• ค่ า ทิ ป มั คคุ เ ทศก์ และคนขั บรถ รวม 1,500 บาท / ทริ ป / ท่ า น

เงือนไขการชําระค่าบริการ
• กรุ ณ าชํา ระมั ดจํา ท่ า นละ 15,000 บาท
• กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 15 วั นก่อนออกเดินทาง

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
• แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วั น ไม่นับวั นเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
• แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วั น ไม่นับวั นเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
• แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วั นการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
• ยกเว้นกรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปใหม่, สงกรานต์ เปนต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําทีนังกับสายการบินและค่ามัดจําทีพั ก

รวมถึงเทียวบินพิ เศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมั ดจํา หรือ ค่าทัวร์ทังหมด ไม่ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
• กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
• **สําคั ญ** บริษัททําธุรกิจเพื อการท่องเทียวเท่านัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญีปุนโดยผิดกฎหมายและในขันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
ทังไทยและญีปุน ขึนอยู่กับการพิ จารณาของเจ้าหน้าทีเท่านัน ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตั วของท่านเอง
ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทังสิน
• เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ
ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินมั ดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน

หมายเหตุ
• การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึนไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดั งกล่าว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
• ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯเพื อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟร์มเดินทางก่อนทุกครัง
มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
• ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ ม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืองจากสาเหตุต่างๆ
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนั ดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภั ยธรรมชาติ,
การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
• เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับอัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุนให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุนให้กับคนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํ านักระยะสันในประเทศญีปุนไม่เกิน 15 วั น ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื อการท่องเทียว
เยียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื อเปนการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญีปุน
** เอกสารทีอาจจะต้อ งใช้ใ นการพิ จ ารณาการอนุญ าตให้เ ข้า ประเทศ - ตัวเครืองบิน และเอกสารเรืองทีพั ก ทางบริษั ท จะจัด เตรีย มให้ก ับ ลูก ทัว ร์
แต่ท ังนีขึนอยู่ก ับ การพิ จ ารณาของกองตรวจคนเข้า เมือ งของญีปุ น **
• ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุน
• สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนระหว่างทีพํ านักในประเทศญีปุน (เช่น เงินสด บั ตรเครดิต เปนต้น)
• ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศั พท์ทีติดต่อได้ระหว่างทีพํ านักในประเทศญีปุน (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอืนๆ)
• กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํ านักในประเทศญีปุน

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุน (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุนตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
• หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
• กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุนจะต้องไม่เปนสิงทีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื อการพํ านักระยะสัน
• ในขันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํ านักไม่เกิน 15 วั น เปนผู้ทีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุน
หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติทีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

