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VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปนุ่ สัมผัสควำมงำมของเกำะฮอกไกโด
โนโบริ เบทสึ
โทยะ

ฮำโกดำเตะ

โอตำรุ

ซัปโปโร

สัมผัสความยิง่ ใหญ่ของธรรมชาติท่จี ิ โกขุดำนิ หุบเขาทีเ่ ต็มไปด้วยไอความร้อน
จากบ่อกามะถันเข้มข้น
ชมความงามของทะเลสำบโทยะทีต่ งั ้ อยูใ่ นวนอุทยานแห่งชาติชคิ อ็ ทสึ-โทยะ,
นั ง่ กระเช้ ำไฟฟ้ ำสู่เขำอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ,
เยีย่ มชมฟำร์มหมีสีน้ำตำล ชมหมีสายพันธุพ์ น้ื เมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว
ดูเหล่าฝูงลิงแช่ออนเซ็นทีส่ วนพฤกษชำติ ฮำโกดำเตะ, เดินเล่นชมเมือง
ย่ ำนเมื อ งเก่ ำโมโตมำจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่อ งราวความเป็ น มา ตลอดจน
ประวัตศิ าสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปั ตยกรรมสไตล์ยุโรป, ช้อป
ปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองและของฝากชื่อดังทีย่ ่านอาคาเร็งกะหรือทีร่ จู้ กั กันในนาม
โกดังอิ ฐแดง, นัง่ รถบัส สู่ภูเขำฮำโกดำเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยาม
กลางคืน
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตำรุ เอกลักษณ์
แห่งวิถีชวี ติ 2 ฝั ง่ คลอง ที่ยงั คงกลิน่ อายอารยธรรมญี่ป่ ุนแต่กลับสวยงามด้วย
สถาปั ตยกรรมตะวันตก เพลิดเพลินกับสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ช้อปปิ้ งทีย่ ่ำนทำนูกิและย่ำนซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมาย

พิเศษ !!! บุฟเฟ่ ต์ขาปู 3 ชนิ ดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทาราบะ ปูขน ปูซไู ว
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กำหนดวันเดินทำง 18-22 เมษำยน 2561
วันแรก
21.00น.
23.55น.

สนำมบินดอนเมือง
พร้อมกันที่ สนำมบิ นดอนเมือง ชัน้ 3 เคำน์ เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง
และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่ น โดยสำยกำรบิ น ไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบิ นที่ XJ620

วันที่สอง

สนำมบินชิ นชิ โตเสะ >> โนโบริ เบทสึ >> จิ โกขุดำนิ >>
ทะเลสำบโทยะ >> นัง่ กระเช้ำไฟฟ้ ำสู่ภเู ขำไฟอูสุ >>
ฟำร์มหมีน้ำตำล

08.40น.

เดิ นทำงถึ งสนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่น หลังจำก
ผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิ ธีกำรศุลกำกรแล้ว นำท่ ำนออก
เดิ นทำงสู่เมืองโนโบริ เบทสึ เมืองทีม่ แี หล่งน้ าพุรอ้ นธรรมชาติท่มี ชี ่อื เสียงแห่ง
หนึ่งของเกาะฮอกไกโด นาท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่จี ิ โกขุดำนิ
บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ข้นึ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พภิ พเผา
ผลาญกามะถันแล้วพวยพุ่งขึน้ มารวมตัวกันจนเกิดเป็ นแอ่ง ขนาดใหญ่ ได้เวลา
อันสมควรนาท่านเดินทางสู่บริเวณทะเลสำบโทยะ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ภเู ขำไฟอูสซุ งั เพื่อขึ้นกระเช้ำไฟฟ้ ำ(Usuzan Ropeway)
ชมทิ วทัศน์ ภเู ขำไฟโชวะ (โชวะชิ นซัง) ภูเขาไฟทีเ่ กิดจากการสันสะเทื
่
อนของ
เปลือกโลกในปี ค.ศ.1943 (หรือปี โชวะของญี่ป่ ุน ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเรียกภูเขา
ไฟโชวะ) ความร้อนใต้พภิ พได้ดนั พื้นดินสูงขึน้ มาเรื่อยๆ ติดต่อกันนานถึง 2 ปี
จนกลายเป็ นภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ในปั จจุบนั และยังคงมีพลังงาน
ความร้อนอยู่ แม้ว่าในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกมากแค่ไหน บนภูเขาไฟโชวะชิน
ซังกลับไม่มหี มิ ะปกคลุมเลย โดยในบริเวณภูเขาไฟโชวะชินซัง ท่านจะได้พบ
กับ ฟำร์มหมีโชวะชิ นซัง ให้ท่านได้สมั ผัสความน่ ารักและฉลาดแสนรูข้ องหมีส ี

เที่ยง
บ่ำย
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คำ่

วันที่สำม

เช้ำ
08.00น.

เที่ยง
บ่ำย

น้ าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญ พัน ธุ์และหาดูย าก ในญี่ป่ ุนนี้ จะพบเฉพาะบน
เกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุ เชื่อกันว่าหมีสนี ้ าตาลนี้ ถอื เป็ นสัตว์เทพเจ้าของ
พวกเขาอีกด้วย
น ำท่ ำ นเข้ ำ สู่ ที่ พั ก ณ โรงแรม TOYA KOHANTEI HOTEL หรื อ ระดั บ
เทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
อิ ส ระให้ ท่ ำ นได้ ผ่ อ นคลำยกับ กำรแช่ น้ ำ แร่ ที่ อุ ด มไปด้ ว ยแร่ ธ ำตุ ที่ มี
สรรพคุณในกำรรักษำโรคต่ ำงๆ ซึ่ งเชื่อกันว่ำถ้ำได้แช่ น้ ำแร่แล้วจะทำให้
ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

โทยะ >> ฮำโกดำเตะ >> ตลำดปลำฮำโกดำเตะ >>
สวนพฤกษชำติ (ลิ งแช่ออนเซ็น) >> ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ >>
โกดังอิ ฐแดง >> ชมวิ วเมืองฮำโกดำเตะ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองฮำโกดำเตะ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์
ธรรมชาติสองข้างทาง ที่เหล่าต้นไม้ทงั ้ หลายต่างแตกกิง่ ก้านสาขา ดอกไม้ผลิ
บานในฤดูใบไม้ผลิ เมืองฮาโกดาเตะเป็ น อดีตเมืองท่าสาคัญของเกาะฮอกไกโด
เปรียบเสมือนดังประตู
่
ทเ่ี ปิ ดรับวัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศญี่ป่ นุ ชมความงาม
ของตัวเมืองทีม่ ที งั ้ ตึกเก่า ศาลาเก่า รวมทัง้ โบสถ์นิกายออเธอร์ดอกซ์ ทีม่ คี วาม
งดงาม นาท่านสู่ตลำดปลำฮำโกดำเตะ ให้ท่านได้เดินเล่นชมตลาดปลาหรือ
ซือ้ อาหารทะเลตากแห้ง และให้ท่านได้รบั ประทานอาหารทะเลสดๆ และไฮไลท์
ขึน้ ชื่อของทีต่ ลาดนี้คอื การตกปลาหมึกสดๆ เพื่อทาซาชิม ิ
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
นาท่านเข้าชมสวนพฤกษชำติ ฮำโกดำเตะ ภายในเขตบ่อน้ าพุรอ้ น ท่านจะได้
พบกับ เหล่ า ฝูง ลิง มากมายที่ล งมาแช่ น้ า ร้อ นในบ่ อ เพื่อ คลายค วามหนาว
นอกจากนี้ยงั สามารถเดินเล่นชมพันธุ์ไม้เขตร้อนนานาชนิดได้อกี ด้วย จากนัน้
นาท่านเดินเล่นที่ย่ำนเมื องเก่ ำโมโตมำจิ (Motomachi Historical District)
เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็ นมา ตลอดจนประวัตศิ าสตร์ของเมืองฮาโก
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เย็น

ดาเตะไว้ในรูปของสถาปั ต ยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รบั อิท ธิพ ลมาตัง้ แต่ ส มัย
ญี่ป่ ุนเปิ ดเมืองฮาโกดาเตะเป็ นเมืองท่าสาหรับทาการค้ากับต่างชาติ โดยมีสงิ่
ปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall)
สถาปั ต ยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถู กใช้เป็ นที่ทาการของคณะผู้ปกครองเมือ ง
ตัง้ แต่ปีค.ศ.1900 โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi) ที่ทาให้นึกย้อน
ถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองท่าสาคัญ ซึง่ ยังคงรักษาสถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่า
และเป็ น เอกลัก ษณ์ ได้ไว้เป็ นอย่างดี จากนัน้ พาท่ านชม โกดัง อิ ฐแดงโกดัง
เก่ า แก่ อ ายุก ว่ าร้อ ยปี ท่ีท่ า เรือ ริม ทะเล สร้างตามแบบตะวัน ตกด้ว ยอิฐแดง
ปั จจุบนั โกดังจานวน 5 หลังได้ด ัดแปลงให้กลายเป็ น ร้านค้าขายของที่ระลึก
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่นๆ มากมาย ทาให้เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่สามารถเดิน
เล่น เลือกซือ้ ของฝากและชมวิวท่าเรือ
อิ สระรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย
จากนัน้ นาท่านเดิ นทำงโดยรถโค้ ชสู่ภเู ขำฮำโกดำเตะ ชมวิวของเมืองฮาโก
ดาเตะ ซึง่ เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ยามกลางคืน เคยติดอันดับ 1 ใน 3 ของสถานที่
ทีม่ วี วิ กลางคืนสวยที่สุดในญี่ป่ นุ ถ้าไม่ได้มาชมถือว่ามาไม่ถงึ เมืองฮาโกดาเตะ
เลยทีเดียว
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม ONUMA PRINCE HOTEL หรือระดับ
เทียบเท่ำ

วันที่สี่

ฮำโกดำเตะ >> โอตำรุ >> คลองโอตำรุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >>
ซัปโปโร >> ช้อปปิ้ งที่ย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่

เช้ำ
08.00น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทาง
ตอนเหนือของประเทศญี่ป่ ุน ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทา
การประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ่ จนได้ช่อื ว่าเป็ น Wales of the North ชม
ความสวยงามและโรแมนติค ของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวใน
สไตล์ยุโรป นาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดัง
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เที่ยง
บ่ำย

คำ่

เก่าที่สะท้อนบนผิวน้ าของ คลองโอตำรุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดน
ตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือก
ซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้
อีกด้วย
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
พาท่ า นเพลิด เพลิน ไปกับ เสีย งเพลงจาก พิ พิ ธภัณ ฑ์ ก ล่ อ งดนตรี ที่ ส่ ง
เสียงดนตรีต้อนรับท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวฒ
ั นาการของกล่องดนตรี
และกล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบและสามารถเลือกซื้อกล่องดนตรีท่าน
ชื่นชอบหรือจะเลือกจัดทากล่องดนตรีของคุณเองที่มเี พียงชิน้ เดียวในโลกก็ได้
นอกจากนี้ยงั มีนาฬิกาไอน้ าโบราณที่ตงั ้ เด่นอยู่หน้าอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ที่มอี ายุ
การใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทาง
กลับสู่เมืองซัปโปโร ให้ท่านช้อปปิ้ งที่ย่ำนทำนุ กิและย่ำนซูซูกิโน่ เป็ นย่านที่
รวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็ นสิน ค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้า หรือ สินค้าแฮนด์เมด ไป
จนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิ น่ แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทัง้
ร้านสาหรับครอบครัวหรือร้านกินดื่มแบบคนญี่ป่ ุน และยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ยามราตรีอกี ด้วย
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พิ เศษ !! บุฟเฟ่ ต์ขำปู 3 ชนิ ดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทำรำบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปนุ่
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่ห้ำ

ซัปโปโร >> สนำมบินชิ นชิ โตเสะ >> สนำมบินดอนเมือง

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังรับประทำนอำหำรเช้ำ นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ
09.55 น.
เดิ นทำงกลับสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิ น ไทยแอร์เอเชี ย เอ็ก ซ์
เที่ยวบิ นที่ XJ621
15.10 น.
เดิ นทำงถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวัสดิ ภำพ พร้อมควำมประทับใจ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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กำหนดวันเดินทำง 18-22 เมษำยน 2561
อัตรำค่ำบริกำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ

36,900.- บำท

สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

9,900.- บำท

*รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปไกด์และคนขับ ท่ำนละ 1,000 บำท โดยเรียกเก็บ
พร้อมกับค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ*
หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสำรจำนวน 30 ท่ ำนขึน้ ไป หำกผู้โดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละ
ประเทศ หำกไม่ได้รบั กำรอนุญำตให้เข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
3. ไม่มีรำคำเด็ก
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิ ด ตำมที่ ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000.- บาท

ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง่
เดียว ***
6. ค่ำภำษี น้ำมัน ที่ สำยกำรบิ นเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 และท่ ำนต้ องชำระเพิ่ มเติ ม
ในกรณี ที่ทำง สำยกำรบิ นมีกำรเรี ยกเก็บเพิ่ ม
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อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับ
ท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น : กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 21,000 บำท และชำระส่วนที่ เหลือก่อนกำรเดิ นทำง
21 วันทำกำร
กำรยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัด
จาทัง้ หมด
หมำยเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่ ุน /
การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน หากระหว่างเดิน ทางอยู่เกิด เหตุภ ัยพิบ ัติใดๆ ก็ตามที่ทาให้เกิด ผลกระทบกับ
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนี้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ น
ของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุทา
ให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่รบั ผิดชอบ
ต่ อ ค่า ใช้จ่ ายที่เกิด ขึ้น นอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ จนกว่ า จะได้รบั การยืน ยัน ว่ า จะมีการรับ ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ

HOKKAIDO-HAKODATE 5DAYS 3NIGHTS BY THAI AIR ASIA X ON 18-22 APRIL 2018

