โอตารุ
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ชวี ต
ิ 2 ฝั่ งคลองทีย
่ งั คงกลิน
่ อายอารยธรรมญีป
่ น
ุ่ แต่กลับสวยงามด ้วยสถาปั ตยกรรมตะวันตก
ี งเพลงจากพิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี
เพลิดเพลินกับเสย
้ น
ี ้ าตาล” ทีห
ภูเขาไฟอุส ึ นั่งกระเชาขึ
้ ชมทิวทัศน์ และชมความน่ารัก “ฟาร์มหมีสน
่ าดูได ้เฉพาะ
เกาะฮอกไกโดเท่านัน
้
พิสจ
ู น์บอ
่ โคลนเดือด “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ทีอ
่ ด
ุ มไปด ้วยแร่กามะถันพวยพุง่ ขึน
้ มา
ั
ิ ะ(Ichiya Chocolate Factory)
ซปโปโร
ดืม
่ ดา่ กับความหวานของโรงงานช็อคโกแลตอิชย
ึ เหมือนอยูด
ทีจ
่ ะทาให ้คุณรู ้สก
่ น
ิ แดนยุโรป สถาปั ตยกรรมอันสวยงามและสวนดอกกุหลาบทีเ่ บ่ง
ั ลักษณ์ประจาซป
ั โปโร อาคารทีท
บานรอการมาเยือน, เก็บภาพสญ
่ าการร ัฐบาลเก่า ทีร่ ู ้จักกันใน
ิ
นาม “ทาเนียบอิฐแดง, ชมความงามของสถาปั ตยกรรมสไตล์อเมริกน
ั ตะวันตก หอนาฬกา
้
ิ ค ้ามากมายหลาย แบรนด์
โบราณ, ชอปปิ
้ งย่านซุซุกโิ นและทานูก ิ เพลินตากับสน
ื่ เสย
ี งให ้ท่านชมบรรยากาศหรือเล่นสกีกจิ กรรมเบาๆตามอัธยาศย
ั
ลานสกีคโิ รโระ ลานสกีทม
ี่ ช
ี อ
่ ้ าแร่ธรรมชาติออนเซน มือ
ผ่อนคลายกับการแชน
้ พิเศษบุฟเฟต์ปู 3 อย่างจากทะเลฮอกไกโด

กําหนดการเดินทาง

วันที่ 10 – 15 เมษายน 2561
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คํ่า

วันทีส่ าม
เช้ า

กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภู มิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ U ใกล้ กับประตูทางเข้ า
หมายเลข 9 *** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่องออก 45 นาที และไม่ มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่อง ดังนั้น
ผู้โดยสารจําเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่องก่ อนเวลาเครื่องออกอย่ างน้ อย 1 ชั่วโมง
ออกเดินทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่ า อีสเทิร์น แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 9834 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินผูต่ ง นําท่านเข้าสู่ทีพกั โรงแรม................................... (ย่านสนามบินผูต่ ง)

เซี่ยงไฮ้ – ซัปโปโร – โนโบริเบทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก)
นําท่ านเดินทางสู่ สนามบินเช็คอินเพือ่ เดินทางต่ อสู่ สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร
ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบินที่ MU 279 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึ งสนามบินชิ โตเซ่ “เมืองซั ปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถื อว่าเป็ นเมื องใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ ปุ่น และเป็ นศู นย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทาง
สู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยรี สอร์ ท,สถานตากอากาศและมีบ่อนํ้าพุร้อนที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกาะฮอกไกโด นํา
ท่านชม หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ(Noboribetsu Date Jidaimura) หมู่บา้ นจําลองกึ่งสวนสนุกที่จาํ ลองบรรยากาศความเป็ น
เมืองในสมัยเอโดะหรื อ กว่า400ปี ก่อนของเมืองญี่ปุ่น ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่ งเสมือนผูป้ กป้ องดูแลความเรี ยบร้อย
ของบ้านเมือง หรื อ ตํารวจในปั จจุบนั และเหล่านิ นจา เสมือนสายลับ และนักฆ่าในปั จจุบนั ชมการสาธิ ตการแสดงการอํา
พรางตัวอันเลื่องชื่ อ วิถีชีวิตตามแบบฉบับของเหล่านิ นจา พร้อมชมอาคารบ้านเรื อนที่ จาํ ลองจากสมัยเอะโดะ การจําลอง
เมืองเอะโดะ พร้อมศึกษาถึงประวัติความเป็ นมา เชิ ญชมบ้านเมือง วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ และการ
แต่งกายในสไตล์ยอ้ นยุค จากนั้นนําท่านชม จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) หรื อ Hell Valley พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขาม
ของธรรมชาติ ที่ จิโกกุดานิหรื อหุบผานรก ซึ่ งยังคงมีควันพวยพุ่งจากนํ้าผุร้อนและบ่อโคลนเดือด เป็ นที่มาของหุบผานรก
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นํ้าแร่ ธรรมชาติ
ที่อุดมไปด้ วยแร่ ธาตุที่มสี รรพคุณในการรักษาโรคต่ าง ๆ จึงเชื่อว่ าถ้ าได้ แช่ นํา้ แร่ แล้ วจะทําให้ ผิวพรรณสวยงามและช่ วยให้
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้
ที่พกั โรงแรม TOYA MANASEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่ า

โทยะ – ผ่ านชมทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึ (ขึน้ กระเช้ า) – เมืองนิเซโกะ – NISEKO MILK
KOBO – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี
 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองโทยะ (Toya) ตั้งอยูร่ ะหว่าง
เส้นทางของฮาโกดาเตะและซัปโปโร ผ่ านชม ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) ภายในเขตอุทยานแห่ งชาติ ค็อทสึ -โทยะ
(Shikotsu Toya National Park) บริ เวณเป็ นพื้นที่ ที่เป็ นทะเลสาบที่ อยู่บนภูเขา ซึ่ งเกิ ดจากการระเบิ ดตัวของภูเขาไฟเมื่อ
หลายแสนปี มาแล้ว ซึ่ งทะเลสาบที่ เกิ ดจากระเบิ ดครั้งนั้นได้แก่ ทะเลสาบชิ ค็อทสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบคัททะระ
(Lake Kattara) ทะเลสาบฮังเง็ตสึ (Lake Hangetsu) และทะเลสาบโทยะ ในบรรดาทะเลสาบที่เกิดขึ้นนั้น ทะเลสาบโทยะ
ถือว่าเป็ นทะเลสาบที่มีธรรมชาติ ที่สวยงามมากกว่าแห่ งอื่นด้วยมีภูเขาไฟอยู่กลางทะเลสาบ รอบบริ เวณทะเลสาบโทยะมี

เที่ยง

คํ่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

แหล่งอาบนํ้าแร่ ช้ นั ดี ให้ได้แ ช่ กนั อี กด้วยจึ งมี โ รงแรมและรี สอร์ ต์ กระจายโดยทั่ว ทําให้สะดวกสบายมากขึ้ นสําหรั บ
นักท่องเที่ยว นําทางเดินทางสู่ ภูเขาไฟอุสึ เพือ่ ขึน้ กระเช้ าไฟฟ้ า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ(โชวะชินซั ง)
ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่ สะเทื อนของเปลือกโลกในปี 1943 (หรื อปี โชวะของ ญี่ปุ่น เป็ นที่ มาของชื่ อเรี ยกภูเขาไฟโชวะ)
ระเบิ ดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็ นภูเขาสู งถึง 400 เมตรดังเห็นได้ในปั จจุบนั
นําท่ าน ชมวิว ไซโล ให้คุณได้สัมผัสความกว้างใหญ่ของทัศนี ยภาพ ทะเลสาบโทยะนอกจากตัวทะเลสาบแล้ว ยังมองเห็น
เกาะนากาจิมะ, ภูเขาอุสุซงั , โชวะชินซัง ได้อีกด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **แซลมอลเทปันยากิ** หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองนิเซโกะ แวะ
ชิมขนมร้านดัง Milk - Kobo ร้านขนมนมเนยดังประจําเมือง ท่านจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ไอศครี มและ นมเนยอื่นๆ ซึ่ งเป็ น
เจ้าถิ่นของที่นี่ โดยเริ่ มทําฟาร์มโคนมและผลิตภัณฑ์ ต่างๆ มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 จนในปัจจุบนั มีผลิตภัณฑ์วางขายอยูใ่ น
หลายๆ ที่ในโซน ต่างๆ ของ Niseko นอกจากร้านขายขนม เบเกอรี่ (เช่นโรลเค้ก ชูวค์ รี ม และเค้กอื่นๆ) ไอศครี มรสต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ นมและโยเกิร์ตที่มีท้ งั ซื้ อกลับบ้านและทานในร้าน โดยมีครัวแบบเปิ ดที่สามารถเห็นการทําขนมต่างๆ สมควร
แก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณ ที่เคยเป็ นเมืองท่าสําคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อน
ใช้ในการขนถ่ายสิ นค้า และทําการประมงโดยเฉพาะปลาเฮอร์ ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็ น Wales of the North) พาท่านชมความ
สวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุ ดว้ ยการสรรสร้างอย่างลงตัวของสไตล์ยโุ รป พาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิว
สุ ดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวนํ้าของ คลองโอตารุ (คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและ
ตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว) และท่านยังสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆที่ถกู ดัดแปลงมาจาก
โกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย เพลิดเพลินกับเสี ยงเพลงจาก พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี ส่ งเสี ยงต้อนรับท่านตั้งแต่กา้ วแรกทุก ๆ
15 นาทีจากเสี ยงระฆังของหอนาฬิกาที่ต้ งั เด่นอยูห่ น้าอาคารที่ถกู สร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ท่านจะได้ชม
วิธีการผลิตกล่องดนตรี และเลือกซื้ อกล่องดนตรี หลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรื อแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรี ของคุณ
เองที่มี เพียงชิ้นเดียวในโลก ตระการตากับโรงงานเป่ าแก้ ว ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสี สนั ดังอยูใ่ นโลกของ
จินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่ า ที่ส่องแสงแวววาว ราวคริ สตัลราคาแพงแต่ราคากลับย่อมเยา หรื อจะ
เลือกเป่ าแก้วด้วยฝี มือของคุณเอง โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร **อาหารเซ็ต ข้ าวหน้ าหมู+ซุ ปผัก
ที่พกั โรงแรม GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่ า

โอตารุ – ลานสกีคโิ รโระ – ซัปโปโร – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ทานุกโิ กจิ – บุฟเฟต์ ขาปู 3 อย่ าง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร...
นําท่านเดินทางสู่ คิโรโระ สกี รีสอร์ ท ถือเป็ นรี สอร์ทที่มีชื่อเสี ยงด้านการเล่นสกีมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ตั้งอยูท่ ี่
หมู่บา้ นอะไคกาว่า (AKAIGAWA VILLAGE) โดยหมู่บา้ นแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็ นหมู่บา้ นที่สวยงามและน่า
ท่องเที่ยวอันดับสองของญี่ปุ่น แต่เดิมรี สอร์ทแห่ งนี้เป็ นของบริ ษทั มิตซุย ต่อมาได้ดาํ เนินกิจการโดยบริ ษทั พรอพเพอร์ต้ ี
เพอร์เฟค บริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองโดยคนไทยที่นี่จึงถือเป็ นสกีรีสอร์ทของคนไทยแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นซึ่ งฮ
อกไกโดจัดได้วา่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาวที่ดีที่สุดในเอเชี ย ภายใน คิโรโระ สกี รี สอร์ทแห่งนี้ มีพ้ืนที่โดยรวมกว้างใหญ่
ถึง 300 ไร่ โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามของขุนเขาและแมกไม้ แต่ละฤดูจะมีความสวยงามที่แตกต่างกัน ในฤดูหนาว
ท่านจะได้พบกับรี สอร์ทที่ทวั่ ทั้งบริ เวณถูกปกคลุมไปด้วยหิ มะละเอียด สี ขาวโพลน ต้นไม้ที่ถกู หิ มะสี ขาวเกาะยามเมื่อต้อง
แสงอาทิตย์ตกกระทบก่อให้เกิดแสงระยิบระยับสวยงามราวกับอยูใ่ นเทพนิยาย
นอกจากนี้รีสอร์ทแห่ งนี้ยงั มีจุดเด่นที่
คุณภาพของหิ มะจัดได้วา่ ดีที่สุดในโลกอีกด้วย โดยหิ มะที่นี่จะมีความละเอียดขาวนุ่มดุจปุยแป้ ง (POWDER SNOW) ถือ
เป็ นสวรรค์ของผูท้ ี่หดั เล่นสกีรวมทั้งผูท้ ี่ชื่นชอบการเล่นสกีและสโนว์บอร์ดทัว่ โลก
ภายในรี สอร์ทยังมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกทั้งร้านค้า ออนเซน สปา ร้านอาหารและศูนย์รวมความบันเทิงต่างๆ ท่านสามารถเลือกเล่นกิจกรรมต่างๆของทางรี
สอร์ท เช่น Snow banana , Snow Rarting , mini Snowmobile หรื อจะเลือกนัง่ กระเช้าGondola ขึ้นชมวิว ( อัตราค่ าใช้ จ่าย

กิจกรรมต่ างๆ ยังไม่ รวมในค่ าทัวร์ กรุ ณาสอบถามจากไกด์ อกี ครั้ง ) อิสระให้ท่านได้เลือกถ่ายรู ป หรื อชมวิว ปั้ นสโนว์ หรื อ
จะเลือกเล่นกิจกรรมอื่นๆได้ตามอัธยาศัย

*** อาหารเทีย่ งอิสระเพือ่ ความสะดวกในการเลือกเล่นกิจกรรมสกีต่างๆ

คํ่า

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผัง
เมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุ กซึ่ งแตกต่างจาก บรรดาหมู่บา้ นและเมืองทัว่ ไปในญี่ปุ่นซึ่ งได้รับคําแนะนําและ
พัฒนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวอเมริ กนั ดังนั้นผังเมืองจึง ถูกออกแบบเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริ กา
นําท่ านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ต ชิโรอิโคอิบิโตะ หากช็อกโกแลตคื อฝันหวานที่เด็กทุกคนปรารถนา ที่พิพิธภัณฑ์และ
โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะ Shiroi Koibito จะพาให้จินตนาการของเขาเตลิดเปิ ดเปิ งกับเหล่าเซฟขนมหวาน สรรพ
สัตว์ในตํานาน และโลก หลากหลายเรื่ องราวของขนมหวานลํ้านามช็อกโกแลต โดยเฉพาะคุกกี้ สอดไส้ช็อกโกแลตขาว
ของฝากขึ้นชื่อจากฮอกไกโดถือเป็ นพระเอกของที่นี่เลยก็ว่าได้ ภายนอกถูกจําลองไว้ดงั โลกเทพนิ ยาย มีสวนสนุกเล็กๆบ้าน
หลากรู ปทรงและหอนาฬิกาที่จะตีบอกเวลาพร้อมๆกับการแสดงย่อยๆจากหุ่ นยนต๋ ที่แต่งกายเป็ นเซฟออกมาร้องรําทําเพลง
เมื่อเดินเข้าสู่ภายในก็อดั แน่นไปด้วยความรู ้เรื่ องช็อกโกแลต โปสเตอร์ ประวัติคนสําคัญที่เกี่ยวข้องกับขนมหวานนี้ รวมทั้ง
ห้องกรุ กระจกใสที่ เผยให้เราได้เห็นสายพานการผลิตช็อกโกแลตในโรงงานจริ ง โดยมีพนักงานประจําตามสเตชัน่ ต่างๆ
กําลังง่วนอยูก่ บั งานที่ตนรับผิดชอบ คล้ายเรี ยลลิต้ ีฉากย่อมๆเดินต่อไปจะพบกับพิพิธภัณฑ์ทาํ ช็อกโกแลต สําหรับคุณหนู
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโดหรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้ าซั ปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮ
อกไกโด ... ศาลเจ้าชิ นโตนี้ คอยปกปั กษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุ ขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์ อนั
ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต ... แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาํ หรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สิงสถิตอยู่ ณ
ศาลเจ้าแห่ งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจสื บไป นําท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินทานูกิโคจิ (ซู ซูกิโน่ ) แหล่ ง ช้อ ปปิ้ งเก่ า แก่ ที่
สื บ ทอดมาตั้ง แต่ ยุ ค บุ ก เบิ ก เหมาะสํา หรั บ จับ จ่ า ยซื้ อ หาของฝากจากฮอกไกโดเป็ นชุ ม ชนร้ า นค้า ประมาณ 200ร้ า น
ทอดยาวกว่ า 1 กิ โ ลเมตรตลอดทิ ศ ตะวัน ออกและตะวัน ตกของใจกลางเมื อ งซัป โปโร เชื่ อ มต่ อ กัน ด้ว ยหลัง คา
โครงสร้ า งที่ ร องรั บ ทุ ก สภาพอากาศตั้ง แต่ เ ขตนิ ชิ 1 โจเมะจนถึ ง นิ ชิ 7 โจเมะ จึ ง สามารถใช้ งานได้โ ดยไม่ ต ้อ ง
กัง วลถึ ง ฝนหรื อ หิ ม ะ แสงแดด ถื อ กํา เนิ ด ตั้ง แต่ ยุ ค บุ ก เบิ ก เมื่ อ รั ฐ บาลเมจิ กาํ หนดให้ซ ัป โปโรเป็ นเมื อ งบุ ก เบิ ก
ของฮอกไกโดในปี ค.ศ.1869 (ปี เมจิ ที่ 2) โดยเริ่ ม มี ก ารสร้ า งร้ า นค้า และร้ า นอาหาร ขึ้ น บริ เ วณเขต 2-3โชเมะ ใน
ปั จ จุ บ ัน และถู ก เรี ย กว่ า `ทานุ กิ โ คจิ ` ในช่ ว งปี เมจิ ที่ 6 ในชุ ม ชนร้ า นค้า มี ร้ า น ทั้ง เก่ า และใหม่ ส ลับ สั บ เปลี่ ย นเข้า
มาทั้ง ร้ า นขายของที่ ร ะลึ ก ร้ า นคาราโอเกะและอื่ น ๆ เป็ นต้น มี นัก ท่ อ งเที่ ย วมาจับ จ่ า ยใช้ส อยมากมายเป็ นแหล่ ง ช้
อปปิ้ งที่ เ ต็ ม ไปด้ว ยความคึ ก คัก มี ชี วิ ต ชี ว า
 รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์ ขาปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ ท
เครื่องเคียงสไตล์ ญี่ปุ่น ** ไม่ รวมเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ **
ที่พกั โรงแรม SUNROUTE NEW SAPPARO HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

อิสระ 1 วัน ทีซ่ ัปโปโร ** ไม่ มบี ริการรถ รับ – ส่ ง **
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเป็ นเวลาอิสระให้ ท่านท่ องเที่ยว และเลือกช้ อปปิ้ ง ภายในเมืองซัปโปโร

สถานทีเ่ ทีย่ วแนะนําในตัวเมือง
ตลาดเช้ า Jyogai ให้ท่านได้ชมบรรยากาศตลาดขายอาหารทะเลต่างๆ ผักสด ผลไม้สด ของเมืองซัปโปโรมีร้านค้ามากมาย
ให้คนท้องถิ่นได้จบั จ่ายซื้ อของกัน พิเศษ...บริ การท่านด้วยอาหารเช้าเมนูขา้ วหน้าปลาดิบ หรื อ ซูชิ สดๆอร่ อยๆ กันที่นี่ ให้
เข้าบรรยากาศกันเลยทีเดียว
มิตซุ ย เอาท์ เลต แหล่งรวมร้านค้าที่มีชื่อเสี ยงรวมทั้งสิ นค้าแบรนด์ดงั ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 190 ร้านค้า ซึ่ ง
ร้านค้าทั้งหมดนี้ รวมกันอยู่ภายใต้อาคารหนึ่ งหลังคา นอกจากนั้นยังมีสินค้าประเภทกี ฬากลางแจ้ง รวมทั้งสิ นค้าอื่นๆ ที่ มี
ส่ วนลดมากมายถึง 30-50% ท่ามกลางพื้นที่ที่มองเห็นทะเลได้อย่างชัดเจน ทั้งยังปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใบไม้อนั เขียวชอุ่ม จึง
ทําให้เหล่านักช้อปได้เพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงาม
ชมทัศนียภาพเมืองซั ปโปโร โดยการนัง่ รถรางเที่ยวชมเมือง หรื อจะเป็ นการนัง่ กระเช้าลอยฟ้ าขึ้นสู่ ยอดเขาโมอิวะ เพื่อชม
ทัศนียภาพของเมืองซัปโปโรจากมุมสูง (ค่าบริ การรถรางและกระเช้าไม่ได้รวมอยูใ่ นแพคเกจ),

*** อาหารกลางวัน และอาหารเย็น อิสระ เพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ งหรือเทีย่ วชมเมืองของท่ าน
ที่พกั โรงแรม SUNROUTE NEW SAPPARO HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ก
เช้ า
13.30 น.
18.30 น.
21.55 น.

ชิโตเซ่ – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (กรุ ณาตรวจสอบสั มภาระให้ เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่ ”
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน MU 280 (บริการอาหารบนเครื่อง) *แวะเปลีย่ นเครื่องที่เซี่ยงไฮ้
ออกเดินทางจากสนามบินผู่ตง โดยเที่ยวบินที่ MU9853 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.
*** 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***

อ ัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พ ักก ับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม)
พ ักเดีย
่ วเพิม
่

49,900 บาท
49,900 บาท
46,900 บาท
9,900 บาท

เงือ่ นไขการชําระเงิน : มัดจําท่ านละ 15,000 บาทภายในวัน 3 วันหลังทําการจอง
ส่ วนเหลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ

ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทุกครั้ง
หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ก่ อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่าวไว้ ข้างต้ น ทางบริษทั จะไม่
รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลือ่ นการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว
3. การผ่ านด่ า นตรวจคนเข้ าเมื อง เป็ นวิจารณญาณของเจ้ าหน้ า ที่ตรวจคนเข้ าเมือ งในแต่ ละประเทศ หากไม่ ได้ รับการ
อนุญาติให้ เข้ าหรือ ออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
*** เด็กอายุตํ่ากว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึน้ ไป จะได้ รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ าํ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทาง
สายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่ม
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย, หนังสื อเดินทางเล่มสี เหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สําหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 500 เยน/วัน/ท่าน
การยกเลิก :
1. กรณี แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 35 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดเงินมัดจํา 5,000 บาท
2. กรณี แจ้งยกเลิกการเดินทางหลัง 35 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด แต่ถา้ สามารถ
หาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็ นจริ ง เช่น
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ , ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี

เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทาง
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่องบินการั นตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดิน ทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทําเรื่องขอคืนค่ าตั๋วหรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่ อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่ จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ใ นวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิ ง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่ น ค่าวีซ่า เป็ นต้น กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋
เพิ่ม เกินจากจํานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่ อผูเ้ ดินทาง หรื อ
เปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
หมายเหตุ :
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด
และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึ งถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุดทางบริ ษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงิ น
ให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อ บางส่ วน นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรม
ที่พกั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน
ราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

