ทัวร์ญี่ปุ่น : รหัส JAP1329

เมืองอาซาฮิคาว่ า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่ า - ไอซ์ พาวิเลียน – ช้ อปปิ้ ง Ningle Terrace
สนุกกับกิจกรรมบนลานสกีฟุราโน่ - คลองโอตารุ - พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรีโอตารุ
นั่งกระเช้ าขึน้ ยอดเขาอุสุ – ภูเขาไฟโชวะ - ศูนย์ อนุรักษ์ พนั ธุ์หมีสีนา้ ตาล – ล่องเรือทะเลสาบโทยะ
เมืองโนโบริเบตสึ - ดาเตะ จิไดมูระ - ช้ อปปิ้ งที่ มิตซุย เอ้าท์ เล็ต - ศาลเจ้ าฮอกไกโด
โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า – หอนาฬิ กาโบราณ
ช้ อปปิ้ งย่ านซูซูกโิ นะ และ ย่ านทานูกโิ คจิ

 อาบน้ าแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ
 พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ ต์ ไม่ อ้ นั กับปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 บินโดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG)

กาหนดการเดินทาง
วันทีเ่ ดินทาง

ราคาทัวร์

10 – 15 เม.ย. 2561

69,900.-

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

2000 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์ เวย์
(TG) พบเจ้าหน้าที่ ที่รอต้อนรับและอานวยความสะดวกทุกท่าน
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 670

2345 น.

วันที่สอง

สนามบินชิโตเซ่ – เมืองอาซาฮิคาว่ า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่ า - ไอซ์ พาวิเลียน – เมืองฟุราโน่ –
ช้ อปปิ้ ง Ningle Terrace

0830 น.

ถึ ง สนามบินชิ โตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่น (เวลาท้องถิ่ นญี่ ปุ่นเร็ วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) นาท่ านผ่านพิ ธี
ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ เรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่ า ที่ ราเมนของที่ นี่มีรสชาติ อนั เป็ นเอกลักษณ์แ ละได้รับการ
กล่าวขานถึงความอร่ อยมายาวนานกว่าทศวรรษหมู่บา้ นราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือกาเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวม
ร้านราเมนชื่ อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็ นอาคารหลังคาเดียว เสมือน!!ไฮไลท์ หมู่บา้ นรา
เมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว!!และยังมีห้องเล็กๆที่ จดั แสดงประวัติความเป็ นมาขอหมู่บา้ นแห่ งนี้ ให้
สาหรับผูท้ ี่ สนใจได้มาศึ กษาอีกด้วย ทุกๆร้านจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้ นมาเพื่อดึ งดูดความ
สนใจของลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็ นราเมนเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในอาซาฮิ
คาว่า หรื อจะเป็ นร้าน Ramen Shop Tenkin ที่เชื่ อมัน่ ในน้ าซุ ปของตัวเองว่าเป็ นหนึ่ งไม่แพ้ใครที่สาคัญ ราเมง ถือ
เป็ นอาหารเมนูยอดนิ ยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้วยความที่ กินง่ายและมีรสชาติ ที่หลากหลายจึ งเป็ นที่ ถูกใจของคน
ญี่ปุ่นทุกเพศ ทุกวัย
บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมง ให้ ท่านเลือกร้ านราเมงตามใจชอบ ไกด์ แจกเงินสดท่ านละ 1,500 เยน
นาท่ านเดิ นทางสู่ ถ้าน้าแข็งเมืองคามิกาวะ หรื อไอซ์ พาวิเลียน แห่ งนี้ ต้ งั อยู่ในเมื องคามิ กาวะ ลักษณะเป็ นถ้ า
น้ าแข็งที่ตลอดทางเดินที่ยาวเหยียดถูกประดับประดาด้วยไฟหลากสี สัน ซึ่ งเป็ นเส้นทางที่คดเคี้ยวไปมาท่ามกลาง
อากาศที่หนาวเย็น ในอุณหภูมิ -20 องศาเป็ นอย่างน้อย นอกจากนี้ภายในถ้ ายังเต็มไปด้วยหิ นงอกหิ นย้อยที่เกิดจาก
การละลายของน้ าและหยดลงมาก่อนที่จะแข็งตัวเป็ นรู ปร่ างต่างๆ อย่างสวยงาม สุ ดแท้แต่จินตนาการของแต่ละคน
ที่มาเยือนยังถ้ าแห่ งนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Ningle Terrace เป็ นจุดรวมของฝากของเมืองฟุระโนะ (Furano)
ในฮอกไกโด ประกอบด้วยทางเดินไม้น่ารัก ๆ และร้านค้าสิ นค้าที่ระลึกและร้านขนมสไตล์ฮอกไกโดเรี ยงรายกัน
ไปหากใครมาพักโรงแรมนี้ หรื อมาขึ้นกระเช้าขึ้นเขา Furano Ropeway เพื่อชมวิวเมือง ก็สามารถเดินแวะมาช้อป
ที่นี่ได้ Ningle Terrace ตั้งอยู่บริ เวณด้านล่างของโรงแรม New Furano Prince Hotel จัดไว้เป็ นพื้นที่สาหรับขาย
สิ นค้าพื้นเมืองจาพวกงานฝี มือต่าง ๆ โดยทาเป็ นกระท่อมเป็ นหลัง ๆ อยูบ่ นเนินท่ามกลางป่ าไม้ที่ร่มรื่ น มีทางเดิน
ไม้กระดานไปถึ งกันได้ ภายในร้ านจะมี คนมาทางานฝี มื อให้ดูแต่ ละชิ้ นพร้ อมกับขายไปด้วย นอกจากนี้ ยังมี
ร้านอาหารน่ารัก ๆ ด้วย เช่น “Chu Chu no Ie” ที่มีเมนูเด็ดคือ Yaki Milk หรื อนมย่างด้วยความร้อน ด้านบนเป็ น
รอยไหม้หอมกรุ่ น ส่ วนด้านล่างเป็ นเครื่ องดื่มนม เป็ นเมนูที่ผา่ นมาแล้วไม่ลองไม่ได้
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

***หลังรับประทานอาหารค่าให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญี่ปุ่น ซึ่ งชาวญี่ปุ่น
เชื่ อว่าเมื่อได้แช่ออนเซ็นแล้วช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิ ตได้ดีข้ ึ น และจะทาให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ ดูมี
สุ ขภาพดี และยังช่วยผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าให้ความรู ้สึกสดชื่นสบายตัว***

วันที่สาม

เพลิดเพลินกับถาดเลือ่ นหิมะ ณ ลานสกีฟุราโน่ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรีโอตารุ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับถาดเลื่อนหิ มะ ณ ลานสกีฟุราโน่ เป็ นสกีรีสอร์ ทที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ ง
ของฮอกไกโด เคยใช้แข่งขันสกีระดับโลกมาแล้ว พื้นที่เล่นสกีประกอบด้วยยอดเขา 2 ยอดเชื่ อมต่อกัน มีท้ งั ทาง
ลาดต่ า ส าหรั บ ผูเ้ ริ่ มต้น และทางที่ สู งชันมากขึ้ นตามลาดับ นอกจากนี้ ย งั มี ลานสโนว์บอร์ ด เหมาะส าหรั บ
นักท่องเที่ยวที่มากันเป็ นครอบครัว และสนใจกิจกรรมหิ มะต่างๆ เช่น การล่องแพหิ มะ รถลุยหิ มะ พาราเซล และ
สุ นขั ลากเลื่อน
(ไม่รวมค่าเช่าชุดเล่นสกี และอุปกรณ์เล่นสกีอื่นๆ)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม คลองโอตารุ เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมมาถ่ายภาพที่นี่เพื่อเป็ นที่ ระลึก
ซึ่ งในอดี ตเป็ นคลองที่ เกิ ดจากการถมทะเลเพื่อใช้เป็ นเส้นทางขนถ่ายสิ นค้าจากเรื อใหญ่ลงสู่ เรื อขนถ่ายแล้ว นา
สิ นค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่ งหนึ่ งทาเป็ นถนนหลวง ส่ วนอีกครึ่ งหนึ่ งได้
บูรณะปรับปรุ งให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนั้นริ มสองฝั่งคลองยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรี ยงราย
อยูม่ ากมาย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยูไ่ ม่ไกลจากคลองมากนัก หลังจากนั้นเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ กล่ อง
ดนตรี โอตารุ เป็ นหนึ่ งในร้ านค้าที่ ใ หญ่ ที่สุดของพิ พิธภัณ ฑ์กล่องดนตรี ในญี่ ปุ่น โดยตัวอาคารมี ความเก่ า แก่
สวยงาม และถือเป็ นอีกหนึ่ งในสถานที่ สาคัญทางประวัติศาสตร์ ของเมืองซัปโปโร ที่ภายในเต็มไปด้วยรู ปแบบ
ขนาด และประเภทต่างๆ ของกล่องดนตรี โดยตัวอาคารหลังนี้ ก่อสร้างด้วยกาแพงอิฐสี แดงและมีหน้าต่างโค้งซึ่ ง
เป็ นไสตล์เรเนซองส์ ส่วนด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์มีนาฬิ กาไอน้ าที่ ผลิ ตโดยผูผ้ ลิ ตนาฬิ กาแคนาดาที่ จะส่ งเสี ยง
กังวานทุกๆ 15 นาที และ และทุกๆ ชัว่ โมงจะดังเป็ นพิเศษ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโทยะ
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทียบเท่ า
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
***หลังรับประทานอาหารค่าให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญี่ปุ่น ซึ่ งชาวญี่ปุ่น
เชื่ อว่าเมื่อได้แช่ออนเซ็นแล้วช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิ ตได้ดีข้ ึ น และจะทาให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ ดูมี
สุ ขภาพดี และยังช่วยผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าให้ความรู ้สึกสดชื่นสบายตัว***

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันที่สี่

นั่งกระเช้ าขึน้ ยอดเขาอุสุ – ภูเขาไฟโชวะ – ศูนย์ อนุรักษ์ พนั ธุ์หมีสีน้าตาล – ล่ องเรือทะเลสาบโทยะ –
เมืองโนโบริเบตสึ – หมู่บ้านนินจาดาเตะ จิไดมูระ - ช้ อปปิ้ งที่ มิตซุ ย เอ้ าท์ เล็ต

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเปลี่ยนอิริยาบถของการเดินทางเป็ นการ นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า สู่ ยอดเขาอุสุ เพื่อชม ภูเขาโชวะ หรื อที่
เรี ยกกันว่า โชวะ ชิ นซัง ภูเขาไฟลูกเล็กที่ เกิ ดใหม่ล่าสุ ดเมื่อปี ค.ศ.1944 ซึ่ งนับเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่น่า
ประหลาดใจ ปั จจุบนั อยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่ งพิเศษ อิสระให้ท่านได้
บันทึ กภาพความงามของภูเขาไฟโชวะที่ มีลกั ษณะสี แดงตัดกับผืนฟ้ า และฉากเบื้ องล่างเป็ น ทะเลสาบโทยะ ที่
สวยงาม ในวันที่อากาศแจ่มใสท่านจะได้ยลโฉมภูเขาโยเทซัง หรื อภูเขาไฟที่ได้รับการขนานนามว่า ภูเขาไฟฟูจิ
น้อย ที่รูปทรงใกล้เคียงภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ อนุรักษ์ พันธุ์หมีสีน้าตาล ตั้งอยู่ภายใน
เกาะฮอกไกโด ซึ่ งหมีสีน้ าตาลนั้นเป็ นหมีพนั ธุ์ที่หายาก มีถิ่นกานิ ดในดิ นแดนแถบไซบี เรี ยและเกาะฮอกไกโด
ปั จจุบนั พบได้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริ น และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แต่ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเพราะใกล้สูญ
พันธุ์แล้ว โดยศูนย์อนุรักษ์พนั ธุ์หมีสีน้ าตาลแห่ งนี้ภายในมีฝงู หมีสีน้ าตาลนับร้อยตัวท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์
และเหมาะสม รวมทั้งยังมีหมีสีน้ าตาลที่ทางศูนย์สต๊าฟเอาไว้ ข้อมูลเกี่ยวกับหมีสีและยังมีร้านขายของที่ระลึ กที่
เกี่ ยวกับหมี อีกด้วย จากนั้นนาท่ าน ล่ องเรื อทะเลสาบโทยะหรื อโทยะโกะ ซึ่ งตั้งอยู่ในอุทยานชิ โกะทสึ โ ทยะ
จังหวัดฮอกไกโด ทั้งยังเป็ นหนึ่ งในทะเลสาบยอดนิ ยมของเกาะ ที่มีนกั ท่องเที่ยวหลัง่ ไหลมาปี ละไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ง
ล้านคน เนื่ องจากเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยงที่ สวยงาม ด้วยวิวทิ วทัศน์ของภูเขาโยะเทอิซัง และเกาะกลางทะเลสาบ
ส่ วนบริ เวณใกล้ๆ ทะเลสาบนั้นก็มีท้ งั น้ าพุร้อนกลางแจ้งและถนนคนเดินอันมีร้านขายของที่ระลึกตลอดสองข้าง
ทาง โดยช่ วงเวลาที่ นักท่ องเที่ ยวนิ ยมมามากที่ สุดก็คือในช่ วงเทศกาลดอกไม้ไฟ ที่ จดั ขึ้ นเป็ นประจาทุ กปี รอบ
ทะเลสาบโทยะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบตสึ เป็ นเมืองท่องเที่ยวซึ่ งตั้งอยูใ่ นเกาะฮอกไกโดและได้รับการยอมรับ
ว่าเป็ นสถานตากอากาศที่ มีบ่อน้ าพุร้อนที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุดของเกาะฮอกไกโด ซึ่ งเหมาะสาหรับนักท่องเที่ ยวที่
ต้องการพักค้างคื นในบรรยากาศที่ ผ่อนคลาย นอกจากนี้ ที่นี่ยงั ถือเป็ นเมืองแห่ งยักษ์ เนื่ องจากว่าภูเขาไฟใน
เมืองนี้ ยงั คงคุกรุ่ นอยู่ตลอดเวลา จึ งมีความเชื่ อว่ายักษ์เหล่านี้ จะคอยคุม้ ครองชาวเมือง ดังนั้นจึ งมีรูปปั้ นยักษ์
ต่างๆ ทัว่ เมือง รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ อีก จากนั้นนาท่านชม หมู่บ้านนินจาดาเตะ จิไดมู
ระ หมู่บา้ นจาลองกึ่ งสวนสนุ กที่ จาลองบรรยากาศความเป็ นเมืองในสมัยเอโดะหรื อกว่า400ปี ก่อนของเมือง
ญี่ปุ่น ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่ งเสมือนผูป้ กป้ องดูแลความเรี ยบร้อยของบ้านเมือง หรื อตารวจในปั จจุบนั
และเหล่านินจา เสมือนสายลับ และนักฆ่าในปัจจุบนั ชมการสาธิ ตการแสดงการอาพรางตัวอันเลื่องชื่ อ วิถีชีวิต
ตามแบบฉบับของเหล่านิ นจา พร้ อมชมอาคารบ้านเรื อนที่ จาลองจากสมัยเอะโดะ การจาลองเมื องเอะโดะ
พร้อมศึ กษาถึงประวัติความเป็ นมา เชิ ญชมบ้านเมือง วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ และการ
แต่งกายในสไตล์ยอ้ นยุค จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองซั ปโปโร เป็ นเมืองใหญ่ที่มีมนต์เสน่ ห์ทางธรรมชาติ
และความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม เป็ นเมืองที่มีการวางผังเมืองไว้อย่างเป็ นระเบียบมากที่สุดใน
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ค่า

ญี่ปุ่น ทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด นาท่านช้
อปปิ้ งที่ มิตซุ ย เอ้ าท์ เล็ต ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยแหล่งรวมพลของสิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังจากทั่วโลก
ประกอบด้วย
แบรนด์ดงั ถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่ น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสิ นค้าสาหรับทุกคน
ตั้งแต่สินค้าแฟชัน่ หญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสิ นค้าทัว่ ไป
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

ศาลเจ้ าฮอกไกโด – โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ – ศาลาว่ าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่ า – หอนาฬิ กาโบราณ – ช้ อปปิ้ ง
ย่ านซู ซูกโิ นะ และ ย่ านทานูกโิ คจิ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด หรื อ เดิมชื่ อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ ของ
เกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชิ นโตนี้ คอยปกปั กษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุ ข ถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน เก่าแก่นบั พันปี แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สิงสถิต
อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ที่หมู่บา้ นอิชิยะ
ในสวนชิโรอิโคอิบิโตะ ซึ่ งเป็ นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้ อช็อกโกแลต
ที่ข้ ึนชื่ อที่สุดของที่นี่ได้น้ นั คือ“ช็อกโกแลตสี ขาวแด่คนรัก” (ShiroiKoibito) ซึ่ งภายในระกอบไปด้วยร้านอาหาร
ร้ า นขายของที่ ร ะลึ ก และโรงงานช็ อกโกแลตอันมี ชื่ อเสี ย ง โดยอาคารซึ่ งเป็ นร้ า นขายของนั้นถูกตกแต่ งให้
เหมือนกับโลกแห่ งเทพนิ ยายคลาสสิ ก ส่ วนภายในโรงงานมีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ ม โดย
จาลองโรงงานและขั้นตอนการผลิตมาไว้ที่นี่ นอกจากนั้นยังสามารถชิ มและเลือกซื้ อช็อกโกแลตหรื อไอศกรี ม
แบบต่ า งๆ ที่ ผ ลิ ต จากนมสดของเกาะฮอกไกโดได้ที่นี่ ได้เ องด้วยหรื อเดิ นถ่ ายรู ปเป็ นที่ ระลึ กกับบรรยากาศ
โดยรอบ ที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยโุ รป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ศาลาว่ าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่ า ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่าเริ่ มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 ซึ่ ง
เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็ อกอันเลียนแบบมาจากศาลาว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ของอเมริ กา โดยใช้อิฐแดงในการ
ก่อสร้างมากกว่า 2.5 ล้านก้อน โดยตึกนี้ ถูกใช้งานมาเป็ นเวลายาวนานกว่า 80 ปี ตั้งแต่สมัยผูว้ ่าการคนแรกของฮ
อกไกโด ซึ่ งปัจจุบนั เป็ นอาคารที่มีการบูรณะใหม่หลังจากที่ถกู ไฟไหม้ในปี พ.ศ. 2454 ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่ งภายในมีการจัดแสดงห้องทางาน และนิ ทรรศการภาพถ่ายและเรื่ องราว
ของเกาะ นาท่านชม หอนาฬิ กาโบราณ สัญลักษณ์ค่เู มือง ถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่ ง
ยังคงบอกเวลาอย่างเที่ ยงตรงกว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่ งนี้ เก่าแก่มากจนได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของเมื อง
ซัปโปโรอีกแห่ งหนึ่ ง สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2421 อาคารแรกเริ่ มเดิมทีใช้เป็ นโรงฝึ กงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอก
ไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็ นมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ในปั จจุบนั แล้วสร้างหอนาฬิ กาและมีระฆังตี บอกเวลามา
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ตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบนั นี้ ก็ยงั บอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กบั เมืองซัปโปโรมานาน จึง
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ งของชาติ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่ านซู ซูกิ
โนะ และ ย่ านทานูกิโคจิ ถนนทานุกิโคจิเป็ นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยูท่ างด้านใต้ของเมือง โดยมี
พื้นที่ท้ งั หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็ นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่ องดนตรี วิดีโอ
โรงภาพยนตร์ แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็ นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่ นด้วย เนื่ องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู ้
หนี บตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยงั มีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิ
อันเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ ต์ ไม่ อ้นั กับปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด (ปูซูไว, ปูขน,
ปูทาราบะ) พร้ อมอาหารทะเลสดใหม่
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่ า

ค่า

วันที่หก

สนามบินชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 671
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

1030 น.
1530

น.



อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง )
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครี่องบิน

69,900.-

41,900.-

69,900.-

41,900.-

69,900.-

41,900.-

67,900.-

39,900.-

10,900.-

10,900.-

*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 25 ท่ านขึน้ ไป ***
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ ถึง 25 ท่ าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋ าเดินทางให้ นะคะ ***

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 และท่านต้องชาระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทางสายการบินมีการเรี ยก
เก็บเพิ่ม
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศ ญีป่ ุ่ น ** เนื่องจากตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ ทาการยกเว้ นวีซ่าท่ องเที่ยวสาหรับ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยที่ เข้ าไปท่ องเที่ยวไม่ เกิน 15 วัน
** สาหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย **
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
 รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยมิ้ , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
 สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
 กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่ค่สู มรสเสี ยชีวิต)ใบมรณะบัตร
 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
 หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบนั กรณีใช้ เอกสารเป็ น
BANK STATEMENT ทีท่ างธนาคารออกให้ ไม่ สามารถนามาใช้ ยนื่ วีซ่าได้
 หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)

1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
*** กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ ผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
เงือ่ นไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 10,000.- บาท ต่ อ 1 ท่ าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 45 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่ อ 1 ท่ าน
( สาหรับช่ วงเทศกาล ปี ใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว )
กรณี ที่ลกู ค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจอง หากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศ กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ทางบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ าจะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตัว่ เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชื่อบัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
281-2-22986-8

การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน จะไม่ เก็บค่ ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
หากทาการออกตัว๋ กับทางสายการบินไปแล้ ว บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
 ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ ื่นประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน
15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
 การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย

 ผูท้ ี่จะเข้าประเทศได้น้ นั จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู ้
ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรื อขอ
ตรวจเอกสารที่จาเป็ น เช่น ตัว๋ เครื่ องบินขากลับ หรื ออื่นๆ
 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติ
การเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่ งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต
เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นา้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้
พิจารณาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานฑูต งด
ออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่องจากการท่ องเที่ยวนีเ้ ป็ นการ
ชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริษทั ตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิ ทธิ์ใน
การใช้ บริการนั้นที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทางตา่ กว่ า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
**************************************

