HOKKAIDO WINTER เรื อตัดนํา้ แข็งฉึกฉึก 6วัน 4คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ 2563
ล่องเรื อตัดนํ ้าแข็งสุดคูล | ลานสกี | สุนขั ลากเลือ่ น | ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน | ทานุกิโคจิ
สวนหมีภเู ขาไฟโชวะ | เที่ยวเต็มไม่มีวนั อิสระ | ลิ ้มรสเมนูขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด

ราคาแนะนําเพียง

36,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620 : 23.55– 08.40+1)
วันที่ 2. ซัปโปโร (สนามบินชิ โตเซะ) – เมื องซัปโปโร – เมืองฟุราโน่ – นิงเกิ ้ลเทอเรส – สุนัขลากเลื่อน – กิ จกรรม ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ – อิออน
มอลล์
วันที่ 3. ล่องเรือตัดนํ ้าแข็ง – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า – ถนนคนเดิน เฮวะโดริ
วันที่ 4 สวนสัตว์ อะซาฮิยาม่า– เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ – ร้ านกาแฟฮัลโหล คิตตี ้ – ร้ านจําหน่าย
ของฝาก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด
วันที่ 5. เมืองซัปโปโร – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์ มหมีสนี ํ ้าตาล – ทะเลสาบโทยะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ช้ อปปิ ง้ ทานุกิโคจิ – ช้ อปปิ ง้ ซูซกู ิโนะ
วันที่ 6. ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621 : 09.55 – 15.10 น.)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ)
(XJ620 : 23.55-08.40+1)

นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ส ายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
[สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้ นําอาหารสด จําพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับ
ปรับได้ ]
สําหรั บกรุ๊ ปที่เดินทางตัง้ แต่ วันที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีก ารเปลี่ยนแปลงเวลาบิน(ขาไป) เป็ น
เวลา 02.10 น.
23.55 น. ออกเดิ น ทางสู่ ประเทศญี่ ปุ่ น สนามบิ นชิโตเซะ โดย สายการบิ น ไทยแอร์ เอเชีย เอ็ก ซ์ เที่ ย วบิ น ที่
XJ620 (บริการอาหารร้ อนบนเครื่อง)
ซัป โปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมื องซัป โปโร – เมืองฟุราโน่ – นิงเกิล้ เทอเรส – สุนัขลากเลื่อน –
วันที่ 2
กิจกรรม ลานสกี ซิชคิ ไิ ซโนะโอกะ – อิออน มอลล์
02.10 น. ออกเดินทางสูป่ ระเทศญี่ ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารร้ อนบน
เครื่อง)
10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขันตอนการ
้
ตรวจคนเข้ าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรียบร้ อยแล้ ว
[สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้ นําอาหารสด จําพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับ
ปรับได้ ]
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ (FURANO) เป็ นเมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแห้ งประกอบกับดินแถบ
นันเป็
้ นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ แต่ในช่วงเวลาที่เป็ น
หิมะ ก็จะเป็ นลานหิมะขนาดใหญ่สดุ ลูกหูลกู ตา หน้ าหนาวจะสวยมาก เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ในกลางเกาะฮอกไกโด
หมู่ บ้ านเทพนิย าย นิงเกิล้ เทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็ น หมู่บ้านงานฝี มือและทางเดิน ไม้ ในป่ าที่
เหมือนกับ ศิ ลปะในเทพนิ ย าย ซึ่ งประกอบด้ วยร้ านค้ า 15 ร้ าน ที่จํ าหน่ายสิน ค้ าแบบออริ จินัลของท้ องถิ่ น
20.00 น.

ตังอยู
้ ่ใจกลางหมูบ่ ้ าน ร้ านค้ าต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลกันมาก ทําให้ ดเู หมือนเป็ นหมูบ่ ้ านกลางป่ า คล้ ายหมูบ่ ้ านใน
เทพนิยาย จากนันเดิ
้ นทางสู่ เมืองอาซาฮีคาว่า ที่ตงอยู
ั ้ ่กลางเกาะฮอกไกโด

ชมความน่ารักของ สุนัขลากเลื่อน (DOG SLED) ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระให้ ท่านถ่ายรูปกับสุนขั ลาก
เลื่อน ฟรี!! นอกจากสุนขั แล้ ว ยังมีสตั ว์อื่นๆ อีกมากมายหลายชนิด

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ลานสกี ชิคไิ ซโนะโอกะ ภายในลานสกีมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อิสระให้ ท่านได้ สนุกสนานและเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี ไม่วา่ จะเป็ นการเช่า SNOW MOBILE, บาบาน่าสโนว์ ให้ อาหารสัตว์น่ารัก
คือ อัลปากา
** ไม่ รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์ , ชุดสําหรับเล่ นสกี และ เครื่องเล่ นทุกชนิด **
***กิจกรรมเล่ นหิมะ ณ ลานสกี ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ และ ความสูงของหิมะ ***

อิออน มอลล์ อาซาฮิคาว่ า (AEON MALL ASAHIKAWA) ห้ างสรรพสิน ค้ าขนาดใหญ่ ของฮาซาฮิค าว่า
อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ ้นชื่อของญี่ ปนุ่ อย่าง
คิทแคท สามารถหาซื ้อได้ ที่นี่เช่นกัน

คํ่า
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่ า
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก WING ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3

ล่ องเรือตัดนํา้ แข็ง – เมืองอาซาฮิคาว่ า – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่ า – ถนนคนเดิน เฮวะโดริ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ เป็ นเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็ น
จุดเริ่มต้ นอีกแห่งในการออกเรือตัดนํ ้าแข็ง
ล่ องเรือตัดนํา้ แข็ง โดยเรือจะวิ่งตัดทะเลนํ ้าแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก์ นํานักท่องเที่ยวไปชมก้ อน
นํ ้าแข็งที่ลอยมาจากขัวโลกเหนื
้
อ ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม หากโชคดี อาจจะได้ เห็นสัตว์
ทะเลที่มาจากฝั่งทะเลตอนเหนือ เช่น อินทรีย์ทะเลสเตลเลอร์ (STELLER’S SEA EAGLE) และแมวนํ ้าลายจุด
เดิมเรือนี ้ใช้ เพื่อสํารวจนํ ้ามันในรัฐอลาสก้ า เริ่มนํามาใช้ เป็ นกิจกรรมท่องเที่ยวตังแต่
้ ปี 2004 การล่องเรือแต่ละ
รอบใช้ เวลา 45 นาที ถึง1 ชัว่ โมง
**เนื่องจากเป็ นช่ วงไฮซีซ่ ัน จะระบุประเภทของเรือและท่ าเรื ออีกครัง้ ก่ อนเดินทาง ทัง้ นีจ้ ุดขึน้ เรือตัด

นํา้ แข็งมี 2 จุดที่สามารถชมได้ คือที่จุดมอนเบ็ทสึท่าเรือกะนิงโกะสเตชั่น และที่อะบะชิริท่าเรื อออโร
ร่ า เทอร์ มินอล**

หมู่บ้านราเมง (RAMEN VILLAGE) ซึ่งเมืองแห่งนี ้ มีประวัติศาสตร์การทําราเมงมาอย่างยาวนาน นับตังแต่
้
ยุค หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และมีนํ า้ ซุป แบบฉบับ ของตัวเอง โดยหมู่บ้ านราเมง ถือกํ าเนิ ด มาในปี 1996
เพื่อให้ เหล่านักท่องเที่ยวได้ เข้ ามาสัมผัสรสชาติแบบดังเดิ
้ มของร้ านราเมงที่มีชื่อเสียงทัง้ 8 ร้ านได้ อย่างเต็มที่

กลางวัน

คํ่า
ที่พัก

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมง
เดินทางกลับสู่ เมืองอาซาฮิคาว่ า (ASAHIKAWA) ถือเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซัป
โปโร เมื่อเทียบกับซัปโปโรแล้ ว ที่นี่อาจจะไม่ได้ ดเู จริญแบบเหมือนซัปโปโร แต่ที่นี่มีสวนสัตว์ชื่อดังอันดับสอง
ของญี่ ปนุ่ และมีความใหญ่ของสถานีรถไฟ JR ASAHIKAWA ที่ตกแต่งโทนอบอุน่ ด้ วยสีไม้ สบายตาอีกด้ วย
ใกล้ ๆกันจะมี AEON MALL ที่เชื่อมกับสถานีรถไฟ
ถนนคนเดินเฮวะโดริ (HEIWA-DORI SHOPPING STREET) ถนนสายนี ้นับได้ วา่ เป็ นถนนคนเดินสายแรก
ของญี่ ปุ่น โดยเริ่ มกันมาตังแต่
้ ปี 1972 มีร้านค้ า ร้ านอาหารตังอยู
้ ่เรี ยงรายมากมาย สองข้ างทางยาวออกไป
จากสถานี JR ASAHIKAWA ถึง 1 กิโลเมตร ให้ ท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน เฮวะโดริ
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก WING ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน

สวนสัตว์ อะซาฮิยาม่ า – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี – โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ
– ร้ านกาแฟฮัลโหล คิตตี ้ – ร้ านจําหน่ ายของฝาก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ ต์
ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า (ASAHIYAMA ZOO) สวนสัตว์แห่งนีไ้ ด้ ถูกออกแบบให้ กลมกลืนกับธรรมชาติที่สตั ว์
นานาชนิดอาศัยอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้ มีสขุ ภาพจิตที่ดีและและสอดคล้ องตามธรรมชาติที่เป็ นอยู่ นักท่องเที่ยวจะ
ได้ รับความสุขในการเข้ าชม ภายใน สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า มีสว่ นต่างๆ ที่น่าสนใจมากมายโดยมีจุดเด่นที่มี
สัตว์น้อยน่ารักนานาชนิด ทังจํ
้ าพวกสัตว์เมืองหนาวและเมืองร้ อน เช่น สัตว์ป่าพืน้ เมืองของฮอกไกโด อย่าง
กวาง นกอินทรี หมาป่ า และสัตว์อื่นๆจากทัว่ ทุกมุมโลก เช่น หมีขวโลก
ั ้ ลิง แมวใหญ่ และยีราฟ และสิ่งที่พลาด
ไม่ได้ ก็คือ อุโมงค์แก้ วผ่านสระว่ายนํา้ ของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้ วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขวั ้
โลกและหมาป่ า ผู้เข้ าชมจะมองเห็นได้ อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี ้เป็ นแห่งแรกที่มีการจัดให้ นกเพนกวินออก
เดินในช่วงฤดูหนาว ท่ านจะได้ ชมความน่ ารักของขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกล้ ชิดอีกด้ วย จากนันนํ
้ า
ท่านเดินทางสูเ่ มืองโอตารุ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอตารุ
เมืองโอตารุ เป็ นเมืองท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตังอยู
้ ่บนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็ น
แหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดัง เก่าบริ เวณโดยรอบปรับ ปรุ งเป็ น ร้ านอาหารเรี ย งรายอยู่ ไฮไลท์ !!!
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งนีส้ ร้ างเมื่อปี 1923 โดยสร้ างขึ ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้ สําหรับเป็ น
เส้ นทางการขนถ่ายสินค้ ามาเก็บไว้ ที่โกดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทําถนนหลวง
สาย 17 แล้ วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้ างถนนเลียบคลองด้ วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ า
กว้ างประมาณ 2 เมตร

คํ่า
ที่พัก

พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรีโอตารุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นอีกหนึ่งสถานที่
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของเมืองโอตารุจากการที่ถูกสร้ างขึ ้นตังแต่
้ ปี ค.ศ.1912 ด้ วยตัวอาคารมี
ขนาดใหญ่เป็ นอิฐแดงดูเปลือยๆหากดูงดงามแปลกตา สิ่งสะดุดตาที่เป็ นจุดสังเกตของพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้นั่นก็
คือ นาฬิกาไอนํา้ โบราณสไตล์ อังกฤษ ที่ยังคงใช้ งานได้ มาถึงปั จจุบนั และเหลือเพียง 2 เรื อนในโลกเท่านัน้
ภายในตกแต่งแบบผสมผสานทัง้ ความหรูหรา มีการจัดแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตล์กว่า 25,000
ชิ ้น
จากนัน้ ชม โรงงานเครื่ องแก้ วคิตะอิจิ (KITAICHI GLASS) นับเป็ นอีกหนึ่งสินค้ าที่ขึ ้นชื่อของเมืองโอตารุ
เป็ นแหล่งผลิตเครื่ องแก้ วคุณภาพสูงที่ได้ รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน มีประวัติความเป็ นมานานมากเป็ น
ร้ อยๆปี ภายในอาคารมีการตกแต่งด้ วยโคมไฟแก้ วจํานวนมากอย่างหรูหรา ประกอบด้ วยส่วนต่างๆอย่าง คา
เฟ่ ที่มีบริการทังขนมหวานและอาหารญี
้
่ ปนตกแต่
ุ่
งด้ วยเครื่องแก้ วนานาชนิดดูงดงาม ส่วนจัดแสดงเครื่ องแก้ ว
ชนิดต่างๆตังแต่
้ ในยุคอดีต ชมการสาธิตการเป่ าแก้ วด้ วยกรรมวิธีโบราณ
นําท่านสู่ ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตนู แมวชื่อดัง คิตตี ้ ให้ ท่าน
ได้ เลือกซื ้อสินค้ าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
นํ าท่านสู่ ร้ านจํา หน่ ายของฝากของที่ระลึ ก ที่ อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัป โปโร ภายในมี สิน ค้ าลดราคา
มากมาย ให้ ท่านได้ อสิ ระเลือกซื ้อสินค้ าภายในร้ าน
นําท่าน ช้ อปปิ ้ ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็ นห้ างสรรพสินค้ ารูปแบบ OUTLET MALL ขนาด
ใหญ่ที่สดุ ใน
ฮอกไกโด ตังอยู
้ ่ที่เมือง KITA-HIROSHIMA ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้ เส้ นทางที่ไปยัง สนามบินชิโต
เซะ เปิ ดให้ บริ การเมื่อเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในห้ างมีร้านค้ าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้ าน รวมถึงร้ านค้ า
ปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ จุ 650 ที่นั่ง และร้ านจําหน่ายสินค้ าพืน้ เมืองและสินค้ าจากฟาร์ มท้ องถิ่น
ประจําจังหวัดฮอกไกโด
รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้ านอาหาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5
เช้ า

เมืองซัปโปโร – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์ มหมีสีนํา้ ตาล – ทะเลสาบโทยะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ
– ช้ อปปิ ้ งทานุกิโคจิ – ช้ อปปิ ้ งซูซูกิโนะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน (SHOWA-SHINZAN) ซึ่งมีอนุสาวรี ย์บุรุษไปรษณีย์ผ้ คู ้ นพบความเคลื่อนไหวและ
การเกิดขึ ้นมาใหม่ของภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้ องใหม่ที่เกิดจากการสัน่ สะเทือน
ของผิวโลกในปี 1946ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง2ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชินซัน ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบนั อยู่
ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็ น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้ อมบันทึกภาพเป็ นที่ระลึก

ชมฟาร์ มหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (SHOWA-SHINZAN BEAR PARK) เป็ นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีนํา้ ตาล
ที่มีตงแต่
ั ้ เจ้ าหมีตวั เล็กๆไปจนถึงหมีตวั โต น้ องหมีที่นี่ไม่ดรุ ้ ายเพราะหมีที่นี่ได้ รับการดูแลและฝึ กให้ ค้ นุ เคยกับ
คน ท่านจะได้ เห็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูของน้ องหมีโชว์ลีลาอ้ อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว ที่นี่นักท่องเที่ยว
สามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทงหลายด้
ั้
วย ขนมปัง และแอปเปิ ล้ ซึ่งจะมีจดุ จําหน่ายอาหารหมี

ทะเลสาบโทยะ (LAKE TOYA) เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้ นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร
เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ตังอยู
้ ใ่ กล้กบั ทะเลสาบชิโกสึ (LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบแห่งนี ้มีความพิเศษ
ตรงที่นํ ้าจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน้ าร้ อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดินเล่น ปั่นจักรยาน หรือ
ล่องเรือชมทิวทัศน์

กลางวัน

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
หุบ เขานรกจิโกกุ ด านิ (JIGOKUDANI) หรื อเรี ย กอีก อย่างว่า “หุบ เขานรก” อยู่ในเขตอุท ยานแห่งชาติ
SHIKOTSU-TOYA เมือง NOBORIBETSU ที่เรี ยกว่าหุบเขานรกนัน้ เพราะที่นี่มีทงั ้ บ่อโคลนและบ่อนํา้ ร้ อนที่
เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริ เวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้ อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือ
เป็ นแหล่งกําเนิดนํ ้าแร่และออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สดุ บนเกาะฮอกไกโด ทางเข้ าหุบเขาจะมีสญ
ั ลักษณ์เป็ นยักษ์ สี
แดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้ อนรับ เป็ นยักษ์ ที่คอยคุ้มกันภัยให้ ผ้ มู าเยือน ดังนันทุ
้ กบริเวณพืน้ ที่ของที่นี่ ไม่ว่า
จะเป็ นร้ านขายของที่ระลึก ห้ องนํ ้าจะมีป้ายต่างๆที่มสี ญ
ั ลักษณ์รูปยักษ์ ให้ เห็นโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ จากนัน้
นําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองซัปโปโร

อิสระช้ อปปิ ้ งถนนทานุกิโคจิ เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ เก่าแก่ ที่เปิ ดให้ บริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนี ้
คือการสร้ างหลังคาที่คลุมทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเข้ า ก็สามารถมาเดินช้ อปปิ ง้ ได้ อย่าง
สบายใจ นอกจากนี ้ยังมีร้านค้ ามากถึง 200 ร้ าน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนสินค้ าก็มีทงเสื
ั ้ ้อผ้ า
และรองเท้ าแบรนด์ดงั อย่าง UNIQLO, NEW BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็ นต้ น และที่จะพลาดไม่ได้ เลยก็
คือร้ าน DAISO ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงร้ าน DONKI ที่มีขายทุกอย่างตังแต่
้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าไปถึง
เครื่องสําอางค์ในราคาที่ถกู จนน่าตกใจ หรือถ้ าเดินจนหมดแรง ที่นี่ก็มีร้านอาหารดังๆหลายร้ านคอยให้ บริการ
อยู่ด้วย

จากนันให้
้ ท่าน อิสระช้ อปปิ ้ งย่ าน ซูซกู ิโนะ (SUSUKINO) เป็ นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สดุ ในฮอกไกโด ซูซูกิโนะ
เต็มไปด้ วยร้ านค้ า5,000 ร้ านและร้ านอาหาร แสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคืน และถือเป็ นย่านที่คกึ คัก
และมีชีวิตชี วาที่สุดของเมืองซัป โปโรอีกด้ วย โดยอยู่ถัด ลงมาทางใต้ จากสวนโอโดริ ราวๆ 500 เมตรและอยู่
รอบๆ สถานีรถไฟใต้ ดิน SUSUKINO ในเวลาคํ่าคืน บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านนีจ้ ะเปิ ด ไฟ
ประชันกัน สีสนั ละลานตาดึงดูดลูกค้ ากันเต็มที่ รอบๆบริเวณนีม้ ีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริ งรมย์
ยามราตรี ทัง้ ไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 ร้ าน ตังอยู
้ ่ในตรอกซอก
ซอย บางร้ านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้ องขึ ้นลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกลูกค้ าเสนอเมนูและบริ การของร้ าน
ตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด ย่านซูซูกิโนะ มักจะมีชื่อเรี ยกที่ร้ ูจักกันดีในหมูค่ นไทยและนักท่องเที่ยวว่าเป็ น
“ตรอกราเมง” เพราะบริเวณนี ้มีร้านราเมงให้ เลือกทานกันมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น มิโสะราเมง ชิโอะราเมง เคอร์รี่
ราเมง เป็ นต้ น โดยมีราคาเริ่มต้ นเพียงชามละ 750 เยนเท่านัน้

คํ่า
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก T MARK SAPPORO หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6
เช้ า

11.55 น.
18.00 น.
09.55 น.
15.10 น.

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
(XJ621 : 09.55 – 15.10 น.)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX]
นําท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ
ถึง สนามบินชิโตเซะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
สําหรับกรุ๊ปที่เดินทางตัง้ แต่ วันที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน(ขากลับ) เป็ น
เวลา 11.55 น.
นําท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 บริการอาหารเช้าและ
นํา้ ดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
นําท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 (บริการอาหารเช้ าและ
นํา้ ดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

ราคาแนะนําเพียง : HOKKAIDO WINTER เรือตัดนํา้ แข็งฉึกฉึก 6 วัน 4 คืน โดย สายการบิน
ไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 01-06 ก.พ. 63
วันที่ 14-19 ก.พ. 63
วันที่ 18-23 ก.พ. 63
วันที่ 21-26 ก.พ. 63
วันที่ 25 ก.พ-01 มี.ค. 63
วันที่ 28 ก.พ-04 มี.ค. 63

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ
36,900.36,900.36,900.36,900.36,900.36,900.-

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่ านละ
36,900.36,900.36,900.36,900.36,900.36,900.-

เด็กอายุไม่ เกิน 7 ปี
(ไม่ เสริ มเตียง)
ท่ านละ
35,900.35,900.35,900.35,900.35,900.35,900.-

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.-

30,900.30,900.30,900.30,900.30,900.30,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 7,900 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่ าน/ทริ ป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.
3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิ ร์ ม
เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่ านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตี
มัดจําที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัด
จํา หรือ ค่ าทัวร์ ทัง้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุ ไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
**สําคัญ !! บริ ษัททําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศญี่ ปุ่นโดยผิดกฎหมาย
และในขันตอนการผ่
้
านการตรวจคนเข้ าเมือง ทังไทยและญี
้
่ปนุ่ ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านัน้ ลูกค้ าทุก
ท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้ น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นั่งจากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้ องดําเนินก่อนเดิน ทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชําระเงินเพื่ ออัพเกรดต้ องกระทําที่ เคาน์ เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณี ที่ท่ า นจองห้ องพั ก แบบ TRIPLE [2 เตี ย ง+1 ที่ น อนเสริ ม ] แล้ วทางโรงแรมไม่ ส ามารถจัด หา
ห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL
และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านํา้ หนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าทําหนังสือเดิน ทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรั ฐบาลญี่ ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับ คนไทย ผู้ท่ ี
ประสงค์ จะพํานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 **ถ้ ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ กลับมาใช้ วีซ่า
ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกําหนด)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี นํ ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ ้น หากเกิดสิ่งของสูญ หาย อันเนื่องเกิด จากความประมาทของท่านเกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ทงั ้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่
จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
า
เมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั ทางบริษัทจะ
จัดเตรียมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
กําหนดการเดินทางระหว่ างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปนุ่ จะต้ องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะ
สัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ ปนุ่ หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัตทิ ี่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

