 แช่ออนเซนเพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเมื่อยล้า
 พักโรงแรมในซัปโปโร 2 คืน ไม่ต้องย้ายกระเป๋าทุกคืน
 เต็มอิ่มแบบไม่อั้นกับบุฟเฟต์อาหารทะเล+ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
 ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆของฮอกไกโด
 ช้อปปิ้งจุใจย่านทานุกิ ซูซูกิโน เรย์ร่าเอ้าท์เล็ต
กำหนดกำรเดินทำง 23-27 กุมภำพันธ์ 2559
วันแรก เชียงใหม่ – อินชอน – สนำมบินซิโตเซ่ – ซัปโปโร
21.00 น.

23.55 น.
วันที่สอง
06.50 น.
09.00 น.

23 ก.พ.2559

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริเวณผู้โดยสารขาออกชั้น 1 นาท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของสาย
การโคเรียแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ในเรื่องเอกสารการ
เดินทางตลอดจนกระเป๋าสัมภาระของท่าน
เดินทางจากเชียงใหม่สู่สนามบินอินชอน KE 668  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หมู่บ้ำนไอนุ – ทะเลสำบโทยะ – ออนเซ็น
24 ก.พ.2559
ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ นาคณะพักผ่อนเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง หรืออิสระช้อปปิ้ง เช็คราคา
สินค้าดิวตี้ฟรี
เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย เที่ยวบินที่ KE 723 บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง

10.45 น.

เที่ยง

ค่ำ

วันที่สำม
เช้ำ

เทีย่ ง 

เดินทางถึงสนามบินซิโตเซ่ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศญี่ปุ่น นาชม พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ ตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโด โดยก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ และ
เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับชนพื้นเมืองไอนุในปี1984 มีการแบ่งโซนจัดแสดงออกเป็น 2 โซนคือ โซน
สมัยใหม่ และโซนโคตัน อันเป็นที่จัดแสดงและจาลองข้าวของในอดีตที่มีอยู่ประจาบ้านของชาวไอนุ
นอกจากนี้ยังมีการจาลองชุมชนของชาวไอนุ รวมทั้งมีมีการแสดงของชาวไอนุให้ชมด้วย
บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนาท่านสู่ ทะเลสำปโทยะ หรือ โทโยโกะ (TOYAKO) ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึโทย่า ทะเลสาปแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาสูงต่าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยังคงคลุกกรุ่นอยู่ โดย สังเกตุได้จากไอน้าร้อนที่พุ่งออกมา
เป็นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งที่อาบน้าแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสาหรับนักท่องเที่ยว
และทะเลสาบแห่งนี้ยังถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8 เมื่อปี 2551 และยังมี
จุดเด่น คือเกาะกลางที่ผุดขึ้นกลางทะเลสาบ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่ พัก Toya Sun Palace Hotel หรือเทียบเท่า
 บริการอาหารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารขอเชิญท่านสัมผัสกับการ
แช่น้าแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ
เดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้าแร่นั้นจะทาให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย
ภูเขำไฟอุสึ-ภูเขำไฟโชวะ-เมืองโอตำรุ –โรงงำนเป่ำแก้ว-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- ซัปโปโร 25 ก.พ.2559
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาทางเดินทางสู่ ภูเขำไฟอุสึ เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า(Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน์ควำม
สวยสดงดงำมของ โชวะชินซัง ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943(หรือปีโชวะ
ของ ญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับ
ตัวแข็งขึ้น กลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตรดังเห็นได้ในปัจจุบัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ หนึ่งในเมืองโบราณ ที่เคยเป็นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (ใน
สมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทาการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of
the North) พาท่านชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัว
ของสไตล์ยุโรป พาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิว
น้าของ คลองโอตำรุ คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
จากนั้นเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ส่งเสียงต้อนรับท่านตั้งแต่ก้าวแรกทุก ๆ 15
นาทีจากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตั้งเด่นอยู่หน้าอาคาร ได้เวลาสมควรเดินทางสู่เมือง ซัปโปโรเมือง
หลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตาราง
หมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคาแนะนาและพัฒนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา

ค่ำ

 บริการอาหารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม Sapporo Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่

ซัปโปโร-อำคำรที่ทำกำรรัฐบำล-หอนำฬิกำโบรำณ-โรงงำนช็อกโกแล็ต

เช้ำ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “โรงงำนช็อกโกแล็ต” ที่หมู่บ้ำนอิชิยะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่ได้นั้นคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก”
(Shiroi Koibito) หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้
สวยงามสไตล์ยุโรป
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมอาคารที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำ หรือ ทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็น
สถาปนิกท้องถิ่น และใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็น
สัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911ปัจจุบันได้อนุรักษ์
ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สาหรับต้อนรับบุคคลสาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น และ ชม
หอนำฬิกำโบรำณ สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตกสร้างขึ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด
ทุกชั่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด
นาท่านช้อปปิ้งที่ย่ำนทำนูกิ และ ซูซูกิโน่ ที่รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไว้ที่นี่ที่
เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ายันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับนักท่องราตรีอีกด้วย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! นันดะบุฟเฟต์ ลิ้มรสอำหำรทะเลมำกมำยหลำกหลำย
รวมทัง้ ปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม Sapporo Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่ำ
ตลำดเช้ำ- เรย์ล่ำเอ้ำท์เล็ต - สนำมบินซิโตเซ่ – เชียงใหม่
27 ก.พ.2559

เทีย่ ง
บ่าย

ค่ำ

วันที่ห้ำ
เช้ำ

11.00 น.
12.00 น.
14.05-17.15
18.40-22.40

26 ก.พ.2559

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ตลาดเช้า ชมวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดยามเช้า เป็นตลาดสดที่รวบรวมอาหารทะเลสดๆไว้
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นหอยเชลล์ (Hotate) ไข่หอยเม่น (Uni) ไข่ปลาแซลมอน (Ikura) ปลาหมึก
(Ika) นอกจากนี้ยังมีผักและผลไม้สดๆให้เลือกซื้อมากมาย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต
แหล่งช้อปปิ้งที่ครบครันด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า ภายในแบ่งเป็น
ร้านค้าต่างๆที่นาสินค้ามาลดราคา พร้อมเทรนด์ใหม่ไม่ทาให้ท่านตกยุค เช่น นาฬิกา รองเท้า กระเป๋า
เสื้อผ้า ฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในเอ้าท์เล็ต
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบินซิโตเซ่
ออกเดินทางจากเชียงใหม่สู่สนามบินอินชอน จากนั้นTransit KE 766 
เหินฟ้าสู่เชียงใหม่โดย สายการโคเรียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KE 667 

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และ
สำยกำรบิน และรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

กำหนดวันเดินทำง

23-27 กุมภำพันธ์ 2559

จองและจ่ำยมัดจำภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2558 รับส่วนลดทันทีทำ่ นละ 1,000 บำทค่ะ

อัตรำค่ำบริกำร
ผูใ
้ หญ่ พักห้องคู่

รำคำ/ท่ำน

53,900 บำท

พักเดีย
่ ว เพิม
่ ท่ำนละ

4,500 บำท

**หมำยเหตุ
กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสำรจำนวน 25 ท่ำนขึน
้ ไป ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวนดังกล่ำว บริษท
ั ฯ ขอ
สงวนสิทธิใ
์ นกำรเลือ
่ นกำรเดินทำง หรือเปลีย
่ นแปลงรำคำ ** ไม่มรี ำคำเด็ก **
อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่ำตัว
๋ โดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
2. ค่ำทีพ
่ ักห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือ ระดับเทียบเท่ำ
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ทค
ี่ อยอำนวยควำมสะดวกให้ทำ่ นตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
5. ค่ำประกันอุบัตเิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000.- บำท
6. ค่ำภำษีนำมั
้ น ที่สำยกำรบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 12 พฤศจิกำยน และท่ำนต้องชำระเพิม
่ เติม ในกรณีทท
ี่ ำงสำย
กำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม
อัตรำค่ำบริกำรนีไ
้ ม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย, หนังสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่ำแจ้งเข้ำ แจ้งออก สำหรับท่ำนที่ถือ
ต่ำงด้ำว
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร - เครือ
่ งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด 23 กิโลกรัม
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และ ค่ำภำษีหก
ั ณ ที่จ่ำย 3%
เงือ
่ นไขกำรชำระเงิน : กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 20,000.- บำท และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนกำรเดินทำง 21 วัน
กำรยกเลิก :

กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนั้น ทำงบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ

ทั้งหมด
หมำยเหตุ :

รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยทำงบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และควำม

ปลอดภัยของท่ำนเป็นสำคัญที่สุด ทำงบริษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญี่ปน
ุ่ / กำร
นำสิ่งของผิดกฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชำติ
และยกเลิกเที่ยวบิน ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินให้ทำ่ นได้ ไม่ว่ำจำนวนทั้งหมด หรือ บำงส่วน

