บริษัท เวิลด์ ทราเวลเลอร์ เอเจนซี่ จากัด
WORLD TRAVELLER AGENCY CO.,LTD.
No.18 The Junction kanjanapisek10/1 Ramindra Kannayao Bangkok 10230

เลขที่18 โครงการ เดอะจังท์ชนั่ กาญจนาภิเษก10/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว เลขที่11/7146

Tel : 023477445 ,023477446 ,023477430 ,023477431 Fax : 023477430
email : pop.worldtraveller@gmail.com www.worldtravelleragency.com

▪ นำคณะเข้ำชมควำมมหัศจรรย์ทำงธรมชำติที่ หุบเขำนรกจิโกกูดำนิ Jigokudani Valley
▪ นำคณะชมควำมงำมของเมืองท่ำ ฮำโกดำเตะ พร้อมขึ้นกระเช้ำชมวิวยำมค่ำคืน 1 ใน 3
ของญี่ปุ่น จนได้รับยกย่องว่ำเป็น Million Dollar View Point
▪ นำคณะเยือนเมืองโอตำรุ เมืองที่มีลำคลองสวยงำมท่ำมกลำงบรรยำกำศแบบตะวันตก
▪ นำคณะเที่ยวเมืองซัปโปโร ซี่งถูกใช้เป็นสถำนที่จัดงำนแกะสลักน้ำแข็งระดับโลกฤดูหนำว
▪ ชมควำมสวยงำมของ ใบไม้เปลี่ยนสี ที่จะทำให้ฮอกไกโด อบอวลด้วยควำมโรแมนติค
▪ Unseen จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีหลำยแห่ง ที่น้อยคนจะได้ไปเยือน เรำคัดมำให้ได้เก็บภำพ
สวยๆ อย่ำงแน่นอน
▪ อร่อยกับหลำกเมนู ที่ต้องไม่พลำด บุฟเฟ่ต์อำหำรทะเล , สุกี้น้ำดำ, ซูชิ นิกิริ เป็นต้น
▪ หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชานาญเส้นทาง100%บริการดี/พักดี/ทานดี เราเที่ยวครบทุกวัน
กาหนดการเดินทาง
กันยายน
25 – 30 ก.ย. 2562
ตุลาคม
10-15 ต.ค./18-23 ต.ค. /22-27 ต.ค2562
พฤศจิกายน 1-6 /7-12 พ.ย. 2562
(รับจัดกรุ๊ปเหมาหมู่คณะส่วนตัว(ท่านสามารถกาหนดวันเดินทาง...ได้ด้วยตัวของท่านเอง)
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วันแรกของการเดินทาง(1)
19.00 น.
23.45 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม–ิ ฮอกไกโด(ญีป่ นุ่ )

สมาชิกทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D สายการบิน
ไทย…ทีมงาน World Traveller agency คอยต้ อนรับ และอานวยความสะดวกสมาชิกทุกท่าน
เหิรฟ้ าสู่เมืองชิโตเซะ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG670 (บินตรง)

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) ซับโปโร – โนโบริเบ็ทซึ – หุบเขาจิโกกุดานิ -ฮาโกดาเตะ – นัง่
กระเช้าชมวิวยามค่า่ คืนของเมือง - ฮาโกดาเตะ
08.30 น.

เที่ยง

เดินทางถึง...ท่าอากาศยานชิโตเซะบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งเป็ นชื่อจังหวัด และ เกาะที่ใหญ่เป็ น อันดับ2ของประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธตี รวจ
คนเข้ าเมือง และด่านศุลกากร เรียบร้ อย จากนั้นนาคณะเดินทางเข้ าสู่ เมืองโนโบริเบ็ทซึ ซึ่งเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ได้ รับการยอมรับ
ว่าเป็ นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มบี ่อนา้ พุร้อนมีช่ อื เสียงของเกาฮอกไกโดมาช้ านาน... นาคณะเดินทางสู่จุดท่องเที่ยวที่มีช่ อื เสียง "หุบ
เขาจิโกกุดานิ" Jigokudani Valley” หรือที่นิยมเรียกกันว่า "หุบเขานรก" หรือ "หุบเขาอเวจี" หุบเขาจิโกกุดานิ เป็ นร่องรอย
ของปล่องภูเขาไฟระเบิดที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟคุตตะละ อุดมไปด้ วยแร่กามะถันซึ่งเกิดจากความร้ อนใต้ พิภพ เดินเข้ าไปด้ าน
ในตามทางเดิน ก็จะเห็นควันที่เกิดจากความร้ อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ ดนิ ตลอดเวลา บริเวณด้ านบนของผิวดินจะมีแร่กามะถันสีเหลือง
เป็ นจานวนมากมีพ้ ืนที่ประมาณ 11 เฮกตาร์ก่อเกิดเป็ นแหล่งออนเซน และภูมทิ ศั น์ท่สี วยงามากแห่งหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะที่
"เท็ตเซ็นอิเคะ" บ่อนา้ พุร้อนที่มชี ่ อื เสียงซึ่งอยู่บริเวณด้ านหลังทางเดินในหุบเขาจิโกกุดานิ เป็ นบ่อนา้ พุร้อนที่มไี อนา้ พวยพุ่งออกมาราว
กับว่าคุณกาลังเดินอยู่ในนรกจริงๆ ในช่วงใบไม้ เปลี่ยนสี ท่านจะได้ พบกับความงามของบ่อนา้ พุร้อนที่มีฉากหลังเป็ นใบไม้ เปลี่ยนสี
สลับเปลี่ยนไป เป็ นภาพที่สวยงามเป็ นอย่างมาก

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วย หม้อไฟทะเลนาเบะ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ เมืองท่าที่สาคัญของเกาะฮอกไกโด นาท่านสัมผัสความตื่นตาตื่นใจ ณ โกดังอิฐแดง ในปี
อันเซอิท่ี 6 (ค.ศ. 1859) ฮาโกดาเตะได้ เปิ ดเป็ นท่าเรือสาหรับการค้ าระหว่างประเทศเป็ นแห่งแรกของญี่ปุ่นพร้ อมกับท่าเรือโยโกฮา
มาและท่าเรือนางาซากิ เมืองฮาโกดาเตะได้ เจริญรุ่งเรืองจากการเป็ นท่าเรือเป็ นอย่างมากและยังเป็ นแหล่งที่รวบรวมวัฒนธรรมของ
ชาวต่างชาติอกี ด้ วย อิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ย่านโกดังแดงคาเนโมริ ปัจจุบนั กลายเป็ นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไปแล้ ว
สาหรับหมู่อาคารก่ออิฐสีแดง โกดังเก็บสินค้ าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้ อาคารที่เห็นจะเป็ นอาคารใหม่ท่ถี ูกสร้ างขึ้นมาทดแทนอาคาร
หลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ ครั้งใหญ่ เผาทาลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปั ตยกรรมแบบดั่งเดิม ให้
ความรู้สกึ คล้ ายสิ่งปลูกสร้ างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว...

\Page3.
จากนั้นพาท่าน นั่งกระเช้าชมวิวยามค่่าคืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยู่ทางตอนใต้ ของเมืองฮาโกดาเตะและมี
ความสูงถึง 334 เมตร ได้ รับการยกย่องว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยในยามค่าคืนที่ท้องฟ้ าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขา
ฮาโกดาเตะ ก็จะเห็นวิวทัศนียภาพของเมืองฮาโกดาเตะทั้งเมืองได้ อย่างชัดเจน ภูเขาฮาโกดาเตะนี้จะมีลักษณะรูปร่างคล้ ายกับวัวนอน
หมอบ ดังนั้นจึงมีช่ อื เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กากิว ซัง (GAGYU SAN)

ค่า
ที่พกั

บริการอาหารมื้อค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
HAKODATE HEISEIKAN KAIYOTEI หรือเทียบเท่า
พักผ่อนจากการเดินทางไกลหรือให้ ท่านได้ ลงแช่ ออนเซน Onsen นา้ แร่ตามธรรมชาติท่ไี ด้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในด้ าน
การท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น การแช่นา้ ร้ อนนี้ถือเป็ นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นที่มีมากว่าพันปี เลยทีเดียว เดิมการแช่นา้ ร้ อน
ในบ่อนา้ พุร้อนตามธรรมชาติน้ันก็เพื่อคลายความเหนื่อย เมื่อยล้ าจากการทางานหนัก แต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีการค้ นพบคุณสมบัติท่ี
ช่วยรักษาโรคได้ จากแร่ ธาตุต่างๆ ในนา้ แร่ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพพื้นที่ มีท้งั ช่ วยเรื่องการไหลเวียนโลหิต โรคข้ อ โรค
กระดูกและระบบต่ างๆ ในร่ างกายไปจนถึงประโยชน์ด้านผิวพรรณ ทาให้ การแช่ น้ายิ่งได้ รับความนิยมแพร่ หลายไปในทุกชนชั้น
กลายเป็ นวิถชี ีวิตของชาวญี่ปุ่น

วันที่สามของการเดินทาง (3) ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ –
ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – ขึ้นกระเช้ายอดเขาอุสึ – โชวะชินซัง – ทะเลสาบโทยะ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ ที่ซ่ึงท่านสามารถชื่นชมภาพวิวทิวทัศน์ของเมืองฮาโกดาเตะได้ 360 องศา บริเวณใกล้ ๆ

กันนั้นหากมองจากด้ านบนลงมาท่านจะเห็นเป็ นรูปร่างคล้ ายดวงดาว 5 แฉก ซึ่งมีความงดงามมาก ที่ตรงนั้นจะเรียกว่าสวนสาธารณะโก
เรียวคะคุ นาท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ เปิ ดขายสินค้ านานาชาติ อาทิ อาหารทะเล ผักและผลไม้ สด รวมถึงเสื้อผ้ า
และข้ าวของเครื่องใช้ ท่จี าเป็ นในชีวิตประจาวันของชาวเมืองเป็ นประจาเรียงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้ าน ซึ่งนับเป็ นตลาดที่มีช่ ือเสียง
และมีสนิ ค้ าให้ เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด...

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อร่อยด้วย เซ็ตไคเซ็นด้ง หรือ ข้าวหน้าปลาดิบ ที่เสิร์ฟความ
อร่อยแบบสดๆ ของอาหารทะเล ทั้งซาชิมิ ไข่ปลาแซลมอล เป็นต้น
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จากนั้นนาท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาโชวะ ภูเขาไฟน้ องใหม่ท่เี กิดจากการสั่นสะเทือน
ของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็ นภูเขาโชวะดังที่เห็นอยู่ในปั จจุบัน ภูเขาโชวะอยู่ในการดูแล
ของรัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะเป็ นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่ งพิเศษ นอกจากนี้บริเวณเชิงเขายังเป็ น ศูนย์อนุรักษ์พันธุห์ มีสนี า้ ตาล ซึ่งเป็ นหมี
พันธุท์ ่หี าได้ ยากในปัจจุบนั จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น

ค่า
บริการอาหารมื้อค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พกั
TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
*** หลังรับประทานอาหารค่่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้่าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้่าแร่นั้นจะท่าให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) ทะเลสาบโทยะ –โอตารุ– คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้่าโบราณ –
ซับโปโร – โรงงานช็อกโกแลตที่หมู่บ้านอิชิยะ – ซับโปโร
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ นาชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บ้ านไม้ สถาปัตยกรรมแบบยุโรปเป็ นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรก
ที่มาถึงประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั้นมีหีบเพลงมากมายด้ านบนเป็ นห้ องต่างๆ แสดงกล่องเพ ลงรุ่นแรก ๆที่นามาจากยุโรปใน
รูปทรงหลากหลาย ราคานับค่าไม่ไ ด้ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลดี้อนั ไพเราะ... บริเวณด้ านหน้ าของอาคารหลังนี้มี นาฬิกา
ไอน้่าโบราณ ที่เหลือเพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งจะส่งเสียงเป็ นเมโลดี้ และพ่ นไอนา้ ออกมาเพื่อ
บอกเวลา จุ ดนี้เป็ นสถานที่ห้ามพลาดในการยืนรอเพื่ อถ่ ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน้าโบราณในจังหวะที่มีไอน้าพวยพุ่ งออกมาพร้ อม
เสียงดนตรีไพเราะ

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร. … บริการท่านด้วย “เซ็ตเมนู ซูชิ นิงิริ” อาหารชื่อดังแห่งเมือง
โอตารุ ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบสดใหม่พิเศษ (สาหรับท่านที่ไม่ทานซูชิ หรือปลาดิบ ขอความกรุณาแจ้งต่อ
เจ้าหน้าที่ล่วงหน้า)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโจซังเค เป็ นเมืองที่ข้ ึนชื่อในเรื่องน้าแร่ อีกทั้งเป็ นเมืองอยู่ใกล้ กบั หุ บเขาที่สามารถมองเห็นใบไม้ เปลี่ยนสี
ได้ มากที่สดุ ในบริเวณแถบนี้ จากนั้นนาท่านตื่นตาตื่นใจไปกับ สะพานฟุตะมิ เป็ นสะพานไม้ สีแดงยาวซึ่งเป็ นจุ ดชม ความงามของ
ใบไม้ เปลี่ยนสีได้ เป็ นอย่างดีอกี มุมหนึ่ง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เขื่อนโฮเฮเคียว Hoheikyo เป็ นเขื่อนคอนกรีตโค้ งมีความสูง
102.5 ม. ตั้งอยู่ท่ี มินามิคุ ซัปโปโรชิ เขื่อนนี้เต็มไปด้ วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอนั งดงาม และทะเลสาบสีเขียวรอบเขื่อน
เป็ นสถานที่ท่ปี ้ องกันไม่ให้ เกิดนา้ ท่วม และเป็ นแหล่งกักเก็บนา้ ประปาของเมืองซัปโปโร ทะเลสาบเหนือเขื่อนถูกตั้งชื่อว่า ทะเลสาบโจ
ซัง อยู่ในสวนสาธารณะชิโคทสึโทยะ จากปากทางเข้ าเขื่อนถึงตัวเขื่อนระยะทางประมาณ 2 กม. ให้ ท่านสัมผัสความงามของเขื่อนและ
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ต้ นไม้ ท่กี าลังผลัดใบเปลี่ยนสี ภาพของสีสันของใบไม้ เปลี่ยนสีท่ตี ัดกับทะเลสาบ Jozanko ถือเป็ นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาชมใบไม้
เปลี่ยนสีบริเวณนี้ … จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ มิสชุยเอาเล้ตท์ เป็ นแหล่งช้ อปปิ้ งที่มพี ้ ืนที่ขนาดใหญ่แห่ งแรกของฮอกไกโด มีสนิ ค้ าแบ
รนด์ต่างๆ จาหน่ายเสื้อผ้ าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋ า รองเท้ า และมีร้านอาหารให้ เลือกมากมาย….

ค่า

บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร มื้อนี้เสิร์ฟท่านด้วยเมนู บุฟเฟต์อาหารทะเล โดยมีให้เลือกทั้ง ปู
กุ้ง หอย ปลา เนื้อต่างๆ สลัด ของหวาน และอื่นอีกมากมายกว่า 130 เมนู อร่อยกับเมนูปู 3 ชนิดที่ขึ้น
ชื่อของเกาะฮอกไกโด หรือจะเลือกอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเนื้อวัวอย่างดี ปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มและ
ของหวานแสนอร่อย

ที่พกั

KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) ซัปโปโร – บิเอะ-บลูพอนด์-ฟาร์มโทมิตะ –ทุ่งลาเวนเดอร์ ซัปโปโร
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ต้งั อยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ ช่ ือว่า Small Town of the Most Beautiful Hills
ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ท่ภี าพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ระหว่างสองข้ างทางที่เต็มไปด้ วยทุ่งข้ าวบาร์เล่ย์สเี หลืองทองตัด
สลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้ องฟ้ าตัดเป็ นฉากหลังสลับเนินเขา นาคณะชม ”บลูพ อนด์ ”
BLUE POND หรื อ สระสีฟ้ า เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ท่ ี เ พิ่ ง เริ่ ม มี ช่ ื อ เสี ย งได้ ไ ม่ น านของฮอกไกโด ชื่ อ เสี ย งที่ ท าให้
นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั้น เป็ นเพราะนา้ สีฟ้าที่สดใสเกินกว่ าบ่ อนา้ ตามธรรมชาติท่ัวไป และตอไม้ สูงจานวนมากที่
สะท้ อนให้ เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของนา้ ในบ่อ สระสีฟ้านี้เกิดขึ้นด้ วยความบังเอิญหลังการสร้ างเขื่อนเพื่อป้ องกันการเกิด
โคลนถล่มจากภูเขาไฟบริเวณใกล้ เคียงที่ได้ ระเบิดไปแล้ วครั้งหนึ่ง นา้ ส่วนที่ถูกกั้นออกจากเขื่อนกักเก็บรวมกันจนเกิดเป็ น Blue Pond
โดยปัจจุบนั ยังไม่อาจอธิบายถึงที่มาของสีฟ้าของนา้ ได้ แน่ชัด แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์ในนา้ ซึ่งสะท้ อนให้
เห็นความยาวคลื่นที่ส้นั กว่าของแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับชั้นบรรยากาศโลก สระสีฟ้าที่มคี วามสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาของ
วันและมุมที่คุณมอง สีฟ้าใสของนา้ จะขึ้นอยู่กบั ปริมาณแสงแดดที่ส่องลงมา
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จากนั้นนาท่านสู่ ฟาร์ม Shikisai no Oka สวนดอกไม้ ชิกไิ ซโนะโอกะ สวนดอกไม้ ขนาด7เฮกตาร์ใน Biei,
Hokkaido ที่น่ ม
ี พี ันธุด์ อกไม้ ประมาณ30ชนิดจัดแสดง,ดอกดาวกระจาย,ดอกลูพินและดอกทานตะวัน คุณสามารถสนุกสนาน
ตั้งแต่ฤดูใบไม้ ผลิจนถึงฤดูใบไม้ ร่วงของทุกๆปี (การบานของดอกไม้ ข้ นึ อยู่กบั สภาพอากาศในแต่ละปี )

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร. อร่อยด้วย เซ็ตเมนูญี่ปุ่น อิ่มกับศิลปะแห่งการจัดวางอาหาร
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีเสน่ห์อย่างที่สุดของแดนอาทิตย์อุทัย
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ซับโปโร สู่จุดชมใบไม้ เปลี่ยนสีท่งี ดงามอีกแห่งของเมือง มหาวิทยาลัยฮอกไกโด Hokkaido
University หนึ่งในมหาวิทยาลัยขึ้นชื่อของญี่ปุ่นที่มพ
ี ้ ืนที่กว้ างใหญ่ใจกลางเมือง เป็นแหล่งท่องเทีย่ วขึน้ ชือ่ เรือ่ งใบไม้เปลีย่ นสี
ซึง่ ยังไม่คอ่ ยเป็นทีร่ จู้ กั กันเท่าไหร่นกั ต้นแปะก๊วยกว่า 70 ต้นเลียบถนนยาว 380 เมตร ทีจ่ ะเปลีย่ นถนนทัง้ เส้นให้เป็นสีเหลือง
ทอง

นาท่านชม สวนโอโดริ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ต้งั อยู่ทางด้ านตะวันออก และกว้ างไปจนถูกฝั่งตะวันตกของตัวเมือง เป็ นส วนสาธารณะ
ที่แบ่งตัวเมืองเป็ นซีกเหนือใต้ มีถนนตัดผ่านเป็ นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ ดอกไม้ ประดับปลูกไว้ งดงามรวมทั้งนา้ พุ และงานประติมากรรม
กลางแจ้ งตั้งไว้ ให้ ชม สลับกับม้ านั่งที่มใี ห้ เลือกนั่งพักผ่อน… จากกนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่านซุซคุ โิ นะ นับเป็ นย่านที่คกึ คักและมีชีวิตชีวา
ที่สดุ ของเมืองซัปโปโรโดยเฉพาะในยามค่าคืนเหล่าบรรดาป้ ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆเปิ ดไฟสลับสีแข่งขัน
ประชันสินค้ ากันรอบ ๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงยามราตรี ทั้งไนต์คลับ บาร์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,500
ร้ าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้ อยใหญ่อกี ทั้งยังมีร้านขายราเมงมากมายจนได้ รับการขนานนามว่าราเมงโยะโคะโรถนนแห่ งราเมงใจกลาง
เมืองซัปโปโร จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีความยาวกว่า 900
เมตร ร้ านค้ ามากมายนับ 200 ร้ านที่ให้ ท่านเดินเลือกอสินค้ าต่างๆอย่างจุใจอาทิเช่นร้ านสินค้ า 98 เยนร้ านรองเท้ าและกระเป๋ าราคาถูก
ที่มใี ห้ เลือกหลากหลายแบบที่เริ่มต้ นราคตั้งแต่ 1050 เยนร้ านขายเครื่องสาอางร้ านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัขร้ านขายผลไม้ พ้ ืนเมืองร้ าน
เกมส์ร้านขายเสื้อผ้ าร้ านอาหารฯลฯ

ค่า

ที่พกั

บริการอาหารมื้อค่า ณ มื้อนี้เสิร์ฟท่านด้วยเมนู สุกี้ ยากี้สูตรน้าดาสไตล์ซับโปโร
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KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง (6) ซัปโปโร –สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม / นาคณะเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ
10.45 น. เหิรฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG671
15.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ...พร้ อมความประทับใจ
hokkaido Autumn 6days
หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมอิ ากาศ และสถานการณ์ซ่งึ เกิดขึ้น
ในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคานึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

เที่ยวกับเรามั่นใจได้
World Traveller Agency Co.,ltd
ปัจจุบนั เป็ นสมาชิกสมาคมด้ านท่องเที่ยวระดับประเทศ

No.11/01746

No.1192

No.03504

เที่ยวญีป่ นุ่ ทัง้ ที...เที่ยวกับทัวร์ดดี ี พักดี ทานดี มีความสุขทัง้ ครอบครัว
ทัวร์ฮอ่ งกงเราจัดเอง ท่าเอง พิถพ
ี ถิ ันสิ่งดีดมี าให้ทุกท่าน
เราไม่ขายทัวร์แบบส่งต่อบริษทั อื่นอย่างแน่นอน
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อัตราค่าบริการ
ช่วงการเดินทาง
25 – 30 ก.ย. 62
ช่วงวันหยุด วันคล้ายวัน
สวรรคต ร.9
10-15 ต.ค.
ช่วงวันหยุด วันปิยมหาราช
18-23 ต.ค./22-27
ต.ค.
1-6 / 7-12 พ.ย. 62

เด็กอายุ
ต่ากว่า12ปี

เด็กอายุ
ต่ากว่า12ปี

1เด็ก+1ผู้ใหญ่

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผู้ใหญ่

1เด็ก(ไม่มีเตียง)
+2ผู้ใหญ่

62,900.-

60,900.-

58,900.-

56,900.-

พักท่านเดียว
ต่อ1ห้อง
จ่ายเพิ่ม
15,000.-

72,900.-

70,900.-

68,900.-

66,900.-

15,000.-

72,900.-

70,900.-

68,900.-

66,900.-

15,000.-

62,900.-

60,900.-

58,900.-

56,900.-

15,000.-

ผู้ใหญ่
ราคาท่านละ

เด็กอายุ
ต่ากว่า12ปี

พักห้องละ2ท่าน

▪ สิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย์ scb สามารถผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิต
โดยไม่มด
ี อกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่) มัดจาเงินสด20,000บาท(ช่วงปกติ)
ส่วนที่เหลือชาระผ่านบัตรเครดิตได้
มัดจาเงินสด30,000บาท(ช่วงวันหยุด)
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตั๋วเครือ
่ งบินเดินทางไป-กลับโดยการบินไทย Thai Airways International (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)

• ค่าทีพ
่ ักตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน
้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท
่ าให ้ต ้องมีการปรับเปลีย
่ นทีพ
่ ัก โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก

• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสาหรับนาเทีย
่ ว ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ *ค่ารถนาเทีย
่ วดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมน้ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีท
่ าการจอง
• ค่าประกันชีวต
ิ กรณีอบ
ุ ัตเิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ัตเิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม

ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และค่าภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่าย 3%
• ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ และค่าอาหารทีส
่ ั่งเพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ สั่งพิเศษนอก
• ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีข
่ องผู ้เดินทางในการจัดทาเอง)
• ค่าทิปสาหรับหัวหน ้าทัวร์ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ โดยมาตรฐานสากลวันละ 600เยน ต่อ1วัน ต่อ1คน
• ค่าธรรมเนียมน้ ามันทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีกในภายหลัง
• ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากทีท
่ างสายการบินกาหนดไว ้

เงื่อนไขการชาระเงิน

กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชาระงวดแรก 20,000 บาท หรือ30,000บาท ก่อนการเดินทาง พร ้อมแฟกซ์สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และ
ค่าใช ้จ่ายส่วนทีเ่ หลือกรุณาชาระก่อนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึง่ จะเกิดขึน
้ ได ้ก็ต่อเมือ
่ ไม่สามารถทากรุป
๊ ได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ ถ ้าท่านต ้องการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การ
ิ สูญหายตามสถานทีต
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ า่ งๆ และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
• เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
• เมือ
่ ท่านได ้ชาระเงิน มัด จาหรือ ทั ง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือ ชาระโดยตรงกับ ทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือ ว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของบริษัทฯ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้โดยทัง้ หมด
• ทางบริษัทเริม
่ ต ้น และจบการบริการ ทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสารองตั๋วเครือ
่ งบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึง่ อย่างใดทีใ่ ช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีน
่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนัน
้ ท่านควรจะให ้กรุป
๊ FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่าน ท่านจึงสามารสารองยานพาหนะได ้
• ตั๋วเครือ
่ งบินทีใ่ ช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือ
่ นวันกลับ หรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทางได ้ กรณี ท่านจะกลับก่อ นหรือ เลือ
่ นวันเดิน ทางกลับ
้ ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท
้ จากทางบริษัท
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก
่ ่อนการเดินทาง มิฉะนั น
้ ท่ านจะต ้องซือ
่ ่านซือ
เนือ
่ งจากเป็ นคุณสมบัตรของตั๋วทีอ
่ อกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด ยกเว ้นกรุป
๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือ กรุป
๊ ทีม
่ ก
ี ารกา
รันตีคา่ มัดจาทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึน
้ ไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 8,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
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