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กาหนดวันเดินทาง
13 - 18 เมษายน 58
13 เม.ย. 58 สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 น. พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชัน้ ระหว่ างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์ เตอร์ C
พบกับเจ้ าหน้ าที่ที่คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์ เตอร์ หมายเลข C
(ใกล้ กับประตูทางเข้ าหมายเลข 2) ***
หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่ มีประกาศ
เตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่ อง ดังนัน้ ผู้โดยสารจาเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ ้ เครื่ องก่ อนเวลา
เครื่ องออกอย่ างน้ อย 1 ชั่วโมง
23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้ องถิ่นต่ างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
14 เม.ย. 58 สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)-หมู่บ้านชนเผ่ าไอนุ-ฮาโกดาเตะ-ป้อมโกเรี ยวคาคุขึน้ ชมหอคอยโกเรี ยวคาคุ-นั่งกระเช้ าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ
08.30 น. ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปนุ่ ถือว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ปนุ่
และเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ...
ผ่านพิธีศลุ กากรและตรวจคนเข้ าเมือง นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ” (Ainu Village) ชนเผ่า
พื ้นเมืองฮ็อกไกโด ก่อนที่ชาวญี่ปนจะเข้
ุ่
าไปจับจอง ... ภายในหมู่บ้านมีการจัดแสดง “ระบา
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พืน้ เมือง” พร้ อมชม “บ้ านจาลอง” และ “พิพธิ ภัณฑ์ ” ที่จดั แสดงเครื่ องมือเครื่ องใช้ โบราณ
ต่างๆ ของชนเผ่าไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝี มือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ งามๆ จากไม้
นอกจากนัน้ ท่านจะได้ สมั ผัสวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ตงแต่
ั ้ สมัยดึกดําบรรพ์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เมือง “ฮาโกดาเตะ” เมืองที่อยู่ทางด้ านทิศใต้ ของเกาะฮอกไกโดที่
เจริญรุ่งเรื องที่สดุ จนได้ ชื่อว่า เป็ น “ประตูส่ ูฮอกไกโด” นอกจากนี ้ยังเป็ นเมืองที่ผสมผสานกัน
ระหว่างวัฒนธรรมญี่ปนและตะวั
ุ่
นตก ... เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “ป้อมดาวโกเรี ยวคาคุ”
สวนสาธารณะรูปดาว 5 แฉกตามศิลปะสไตล์รัสเซียตังอยู
้ ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองฮา
โกดาเตะ ... ป้อมโกเรี ยวคาคุสร้ างเมื่อปี 1857 โดยโชกุนในตระกูลโทกุงาวะเพื่อใช้ เป็ นปราการ
ป้องกันการรุกรานจากต่างชาติ ต่อมาในปี 1869 ป้อมโกเรี ยวคาคุถกู ใช้ เป็ นศูนย์บญ
ั ชาการ
สุดท้ ายของตระกูลโทกุงาวะก่อนที่จะปราชัยต่อกองทัพจักรพรรดิเมจิอนั เป็ นการสิ ้นสุดการ
ปกครองอันยาวนานในระบอบโชกุน ... ปั จจุบนั บริเวณป้อมแห่งนี ้ได้ กลายเป็ นสวนสาธารณะที่
นิยมใช้ เป็ นสถานที่ชมดอกซากุระกว่าพันต้ นที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ของญี่ปนุ่ ส่วนรูปทรงของป้อม
หากมองจากภาพถ่ายมุมบนจะเห็นคล้ ายกับเป็ นดาวกระจายของนินจา ... จากนันนํ
้ าท่านขึ ้นชม
“หอคอยโกเรี ยวคาคุ” ปรับปรุงใหม่ปี 2006 มีความสูง 107 เมตร ... ณ จุดชมวิวด้ านบน
นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภาพสวนสาธารณะโกะเรี ยวคะกุที่มีลกั ษณะเหมือนกับดาว 5 แฉก
ได้ อย่างชัดเจน รวมทังสามารถชมภาพแบบพาโนราม่
้
าของเมืองฮาโกดาเตะได้ อย่างทัว่ ถึงอีก
ด้ วย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
หลังอาหารคํ่านําท่านขึ ้นกระเช้ าสู่ “จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ” 1 ใน 3 ทิวทัศน์ยามคํ่าคืน
ที่สวยที่สดุ ด้ วยความสูง 334 เมตร ... ท่านจะได้ สมั ผัสกับบรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะใน
ยามคํ่าคืน ที่มีแสงไฟเรี ยงรายเปล่งแสงระยิบระยับดัง่ แสงของเพชรซึง่ นับว่าเป็ นไฮไลท์ของฮาโก
ดาเตะ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)
ที่พัก : Hakodate Kokusai Hotel หรื อเทียบเท่ า
15 เม.ย. 58 ตลาดเช้ า-ย่ านโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง-นั่งกระเช้ าสู่ภูเขาไฟอุสึ-ทะเลสาบโทยะ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้ า” เมืองฮาโกดาเตะ ตลาดที่ใหญ่ติดหนึง่ ในสามของฮอกไดโดที่มี
ร้ านค้ าจะเปิ ดขายสินค้ านานาชนิด อาทิ อาหารทะเล, ผัก, ผลไม้ สด รวมถึงเสื ้อผ้ า และข้ าวของ
2

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd. Ladprao, Bangkok 10230 www.countertour.com
Tel : 02-539-5558 , 081-350-9245 E-mail : info@countertour.com

เที่ยง

คํ่า

เครื่ องใช้ ที่จําเป็ นในชีวิตประจําวันของชาวเมืองเรี ยงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้ านซึง่ นับเป็ น
ตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินค้ าให้ เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึง่ ของเกาะฮอกไกโด
จากนันนํ
้ าท่านเที่ยวชมเมือง “ย่ านโมโตมาจิ” จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชัน 19 สายมุ่ง
ตรงสู่ท่าเรื อ ... ถนนเหล่านี ้เป็ นที่นิยมในหมู่ผ้ รู ักการเดินเที่ยวชมวิว เนื่องจากเรี ยงรายไปด้ วย
อาคารต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์และมีภมู ิทศั น์อนั หลากหลาย ... เมื่อครัง้ อดีตได้ เป็ นเมืองท่าที่มีการ
ค้ าขายกับชาวต่างชาติฝั่งตะวันตกซึง่ ทําให้ วฒ
ั นธรรมตะวันตกได้ เข้ มามีบทบาทในเมืองฮาโกดา
เตะ ... ซึง่ ท่านจะพบเห็นจากโบสถ์คริสต์ ร้ านอาหาร อาคารบ้ านเรื อนเก่าแบบตะวันตกที่ตงอยู
ั้ ่
ริมเนินเขา ... แล้ วนําท่านเดินชม “อาคารโกดังอิฐแดง” หรื อ “Red Brick Warehouse” โกดัง
เด่าริมท่าเรื อ ... ในปี 1859 ท่าเรื อฮาโกดะเตะเปิ ดทําการเป็ นหนึง่ ในท่าเรื อค้ าขายระหว่าง
ประเทศแห่งแรกของญี่ปนุ่ ในบริเวณอ่าวเต็มไปด้ วยร้ านอาหารและร้ านขายของที่ระลึกที่ตงอยู
ั้ ่
ภายในตึกเก่า ... คุณจะเพลิดเพลินกับการเดินกินลมชมวิวรอบบริเวณนี ้ ประกอบกับเพลงที่
เปิ ดทางเสียงตามสาย ให้ ได้ ยินทัว่ เมือง เสริมบรรยากาศให้ ฮาโกดาเตะเป็ นเมืองที่สวยที่สดุ แสน
โรแมนติก ... อิสระให้ ท่านได้ บนั ทึกภาพความงาม หรื อเลือกซื ้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกและ
เลือกชิมขนมอร่อยตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
หลังอาหารนําท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็ นการ “นั่งกระเช้ าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt.
Usuzan) (ในกรณีท่ อี ากาศเอือ้ อานวย) ... ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สดุ ในญี่ปนุ่
ในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมา และเป็ นจุดศูนย์กลางที่ทําให้ เกิดทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟลูกนี ้
จะมีการปะทุขึ ้นมาเป็ นระยะทุก 20-50 ปี ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ของพื ้นที่แถบนี ้อยู่
อย่างต่อเนื่อง ... จนกระทัง่ เกิดการระเบิดครัง้ ใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทําให้ เกิด “ภูเขาไฟโชวะชิน
ซัง” (Mt. Showa shinzan) ... ปั จจุบนั ภูเขาลูกนี ้หยุดเติบโตแล้ วแต่ยงั มีควันขาวปะทุออกมา
ตามรอยแยกแตกของพื ้นหินบนยอดเขาซึง่ มีความร้ อนสูงมาก เป็ นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุม
ได้ ในฤดูหนาว ... อิสระให้ ท่านได้ ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีก
รูปแบบหนึง่ ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” ทะเลสาบที่เกิดจากแอ่งของ
ปากปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ มีความลึกถึง 179.2 เมตร และเป็ น
ที่ตงของรี
ั้
สอร์ ท สปา สถานที่ตากอากาศ โรงแรมเรี ยวกัง และร้ านขายของที่ระลึกมากมาย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
ที่พัก : Toya Sun Palace Hotel หรื อเทียบเท่ า
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^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนา้ แร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น”
(Onsen) นํ ้าแร่ในไสตล์ญี่ปนให้
ุ่ ท่านได้ พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึง่ ชาวญี่ปนเชื
ุ่ ่อว่านํ ้าแร่ธรรมชาตินี ้
มีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
16 เม.ย. 58 เมืองโอตารุ -คลองโอตารุ -ถนนซาไคมาจิ-นาฬิกาไอนา้ โบราณพิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ” ศูนย์กลางการค้ าทางนํ ้าที่โดดเด่นที่สดุ ในเกาะฮอกไกโด
... ระหว่างทางท่านจะได้ เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่อย่างเรี ยบง่ายของญี่ปนุ่ ... ถึงเมือง “โอตารุ” เมืองที่ท่านจะได้ ซมึ ซับกับภาพบรรยากาศ
และกลิ่นอายประหนึง่ ว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส ... นําท่านแวะชม “คลองโอตารุ ” ที่มีความยาว
1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึง่ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยคุ อุตสาหกรรม
การขนส่งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่งนี ้ได้ ถกู ใช้ เป็ นเส้ นทางในการขนส่งสินค้ า จากคลังสินค้ าในตัว
เมืองโอตารุออกไปยังท่าเรื อบริเวณปากอ่าวให้ ท่านเดินเล่น พร้ อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคาร
เก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ... แล้ วนําท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi
Street) ย่านช้ อปปิ ง้ สําคัญของเมืองตังอยู
้ ่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึง่ เป็ นที่ตงของ
ั ้ “ร้ านเครื่ อง
แก้ ว” “พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี ” และ “นาฬิกาไอนา้ โบราณ” ... นอกจากนี ้ตลอดทังสองข้
้
าง
ทางของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้ วยร้ านค้ าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le
TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ เค้ กและขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้ านอาหาร
ร้ านกาแฟ ให้ ท่านเดินชมได้ ตามอัธยาศัย ... จากนันนํ
้ าท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอ
นา้ โบราณ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรื อนบนโลกเท่านัน้ ... ซึง่ เป็ นของขวัญจากเมือง
แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้ กบั เมืองโอตารุ ... นาฬกิ าจะมีเสียงดนตรี ดงั ขึ ้นทุกๆ 15
นาทีและจะพ่นไอนํ ้าออกมาทุกๆ ชัว่ โมง เหมือนกับนาฬกิ าไอนํ ้าอีกเรื อนที่ลอนดอน ... อิสระให้
ท่านเดินชมได้ ตามอัธยาศัย ... พร้ อมนําท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ อง
แก้ วและกล่ องดนตรี ” ท่านจะได้ ตื่นตากับเครื่ องประดับและตกแต่งที่ทํามาจากแก้ วมากมาย
หลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรื อจะเลือกชม “กล่ องดนตรี ” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลง
เพลงอันแสนไพเราะพร้ อมทังชม
้ “การสาธิต” การผลิตเครื่ องแก้ วด้ วยช่างผู้ชํานาญการ ... อิสระ
ให้ ท่านได้ “เลือกซือ้ เลือกชม” สินค้ าที่ผลิตจากเครื่ องแก้ วต่างๆ ติดไม้ ติดมือฝากคนทางบ้ าน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
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หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้ าขึ ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด
เนื่องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ ทังเกาะสภาพภู
้
มิอากาศและ
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทําให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ ช็อกโก
เแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี ้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การ
ผลิตตังแต่
้ ยคุ แรกเริ่ม แบบจําลองโรงงาน ท่านจะได้ ชมขันตอน
้
กระบวนการการผลิต และ
สามารถเลือกชมและเลือกซื ้อสินค้ าได้ อย่าง จุใจ หรื อหากท่านอยากจะลองทําชอคโกแล็ตด้ วย
ฝี มือตัวเองก็สามารถทําได้
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
บริการท่ านด้ วยบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮ
อกไกโด “ปู 3 อย่ าง” ทัง้ ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลง
พู่ตัวโต กุ้งทะเล ให้ ท่านได้ ลมิ ้ ลองรสชาติสดใหม่ จากทะเล ซาชิมิปลาสดๆ ซูชิหน้ าต่ าง
เช่ น หน้ าปลาไหลย่ าง หน้ าไข่ ปลา หน้ าหอยเชลล์ หน้ ากุ้ง ฯลฯ
ที่พัก : Sapporo Grand Hotel หรื อเทียบเท่ า
17 เม.ย. 58 ศาลเจ้ าฮอกไกโด-อดีตที่ว่าการรั ฐบาล-หอนาฬิกาโบราณ-สวนโอโดริช้ อปปิ ้ งถนนคนเดินทานุกโิ คจิ-ซึซกึ โิ นะ-ซัปโปโร
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าฮอกไกโด” หรื อเดิมชื่อ “ศาลเจ้ าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้ สมกับ
ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้ าชินโตนี ้คอยปกปั กษ์ รักษาให้ ชนชาวเกาะฮอกไก
โดมีความสงบสุขถึงแม้ จะไม่ได้ มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต
... แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาหรับให้ คนท้ องถิ่นได้ กราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้ าแห่งนี ้ เพื่อ
เป็ นขวัญและกําลังใจสืบไป
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทาการรั ฐบาลเก่ า” สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1888
สถาปั ตยกรรมของอาคารนี ้ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทําให้ นกั ท่องเที่ยวท้ องถิ่นและ
ต่างชาติร้ ูจกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้ างของโดมแปดเหลี่ยม ... นํามาจากที่ทําการ
รัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี ้เป็ นสถาปนิกท้ องถิ่น และสร้ าง
อาคารนี ้โดยใช้ วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี ้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่
และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ ทําให้ ต้องสร้ างขึ ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.
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1911 ปั จจุบนั ถูกอนุรักษ์ ไว้ ให้ เป็ นสมบัติที่มีความสําคัญทางด้ านวัฒนธรรม และสําหรับจัดงาน
เลี ้ยงต้ อนรับบุคคลที่สําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปนุ่ ... แล้ วนําท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง
คือ “หอนาฬิกาโบราณ” เมืองซัปโปโร ซึง่ สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั ถือว่าเป็ น
สัญลักษณ์ค่เู มือง นอกจากนี ้ยังถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปนุ่ ซึง่ ยังคง
บอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทังยั
้ งได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นสมบัติลํ ้าค่าทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญของญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย ... แล้ วนําท่านเดินทางต่อยัง “สวนโอโดริ” เป็ นถนนซึ ้งมี
ความกว้ าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้ นไม้ ทําให้ สถานที่แห่งนี ้เป็ นที่นิยม
ของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็ นที่ตงของหอเสาที
ั้
วีสงู 147.2
เมตร ภายในบริเวณนี ้มีร่องไม้ ดอก นํ ้าพุ และประติมากรรมเป็ นชิ ้นๆ ตังประดั
้
บอยู่ และทุกปี ใน
ฤดูหนาว ณ สถานที่แห่งนี ้เป็ นที่จกั งานเทศกาลหิมะที่มีการแข่งขันการนําหิมะมาสลักแป็ นรูป
ต่างๆ อันเป็ นที่โด่งดังไปทัว่ โลก ... สมควรแก่เวลานําท่านช้ อปปิ ง้ ย่าน “ซึซกึ โิ นะ” ที่มีร้านค้ า
มากกว่า 4,500 ร้ านให้ ท่านได้ เลือกจับจ่ายซื ้อของมากมาย เช่น ร้ าน Big Camera จําหน่าย
กล้ องดิจิตอล เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้ าน100เยน ร้ าน UNIQLO ขายเสื ้อผ้ าแฟชัน่
วัยรุ่นร้ าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่ องสําอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII,
Kanebo ... ถนนในซัปโปโรจะไม่สมบูรณ์ไปได้ เลยถ้ าหากปราศจากร้ านราเม็งซึง่ แหล่งที่ขึ ้นชื่อ
คือ “Ramen Yokocho” หรื อที่คนไทยรู้ จกั กันดีในชื่อว่า “ตรอกราเม็ง” ศูนย์รวมร้ านราเมนที่ขึ ้น
ชื่อที่สดุ ในซัปโปโร แต่ละร้ านไม่ใหญ่โตนัก แต่จะสังเกตได้ ว่าร้ านไหนอร่อย จากจํานวนคิวของ
ลูกค้ าที่รออยู่
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื ้อคํ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิม
ร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ ในเมืองซัปโปโร ***
ที่พัก : Sapporo Grand Hotel หรื อเทียบเท่ า
18 เม.ย. 58 สนามบินชิโตเซ่ -สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (11)
(กรุ ณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรี ยบเรี ยบ เพื่อเตรี ยมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่ ”
10.45 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน TG 671
15.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
***************************************************************************************
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หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เป็ นต้ น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน) ท่ านละ
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียงเสริม) ท่ านละ
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียงเสริม) ท่ านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่ านละ
มีต๋ ัวแล้ วลด ท่ านละ

68,900.- บาท
68,900.- บาท
62,900.- บาท
52,900.- บาท
8,000.- บาท
27,000.- บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชันทั
้ ศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้ กบ
ั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ าประกันอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง 50%)
อัตราค่ าบริ การนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษี มลู ค่าเพิม
่
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษี เชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม
่ เติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
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เงื่อนไขการชาระเงิน สาหรั บการจอง กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
 ชาระยอดทัง้ หมดก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 14 วัน
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป คืนมัดจําทังหมด
้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื ้องต้ น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทังหมด
้
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
6. ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการัน
ตีมดั จําที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ไม่ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซา่ และฟั งผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋
เครื่ องบินแล้ ว ถ้ าวีซา่ ไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท
แต่จะขึ ้นอยู่กบั ราคาตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละกรุ๊ป)
8. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
2. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปน
ุ่ / การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ
และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
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