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กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

12 – 16 สิ งหำคม 2563 (วันแม่ แห่ งชำติ)

37,900.-

*หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดที่นั่งของกรุ๊ป ต้ องเป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด หำกต้ องกำรเปลี่ยนแปลงต้องชำระค่ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติม

วันที่
1
2

3

4
5

กำหนดกำรเดินทำง

เช้ ำ

เที่ยง

สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนำมบินชิโตเซ่
(เกำะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.40)
ชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนรำเม็ง – สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ ำ – น้ำตกกิงกะ
& น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว
โซอุนเคียว – สระน้ำสีฟ้ำ – สวนดอกไม้ ชิกิไซโนะโอกะ –
ทุ่งดอกไม้ ฟำร์ มโทมิตะ – สวนสำธำรณะโอโดริ – หอนำฬิ กำ
โบรำณ – ช้ อปปิ้ งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
ซัปโปโร – คลองโอตำรุ – หอนำฬิ กำไอน้ำ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ อง
แก้วและกล่องดนตรี – ถนนซำไกมำจิ – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด –
ช้ อปปิ้ งมิตซุยเอำท์ เล็ต – ช้ อปปิ้ งสถำนีซัปโปโร
สนำมบินชิโตเซ่ – สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
( 09.55 – 15.10 )

ค่ำ

โรงแรม

✈




SOUNKYO MOUNT
VIEW HOTEL OR
SIMILAR

-

(RAMENG)








SAPPORO TOKYU
REI OR SIMILAR





-

SAPPORO TOKYU
REI OR SIMILAR

✈

-

-

(HOTEL
+ KANI)
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วันที่หนึ่ง

สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.40+1)

1930

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 2 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 9-10
“สำยกำรบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ” พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่อนเวลำเครื่ องออก 60 นำที และไม่ มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่ อง ดังนั้น
ผู้โดยสำร จำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลำเครื่ องออกอย่ำงน้ อย 45 นำที ***

2355

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 620
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

ชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนรำเม็ง – สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ ำ – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว

0840

ถึ งสนำมบินชิ โตเซ่ “เมื องซั ปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถื อว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ ปุ่น และเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองอำซำฮิกำว่ ำ” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็ นหลังคา
ของ ฮอกไกโดและเป็ นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ ปุ่น ... เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเม็งแห่ งอำซำฮิกำว่ำ”
ศูนย์รวมร้านราเมนติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด หมู่บา้ นแห่ งนี้ประกอบด้วยร้านราเมนที่มี
ชื่ อเสี ยง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทาราเมงของตนเองให้อร่ อยที่สุด เพื่อสื บทอดมรดกทางปั ญญาที่ถ่ายทอดกันมาและ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้เป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก ... อิสระให้ท่านได้เลือกร้านเด็ด
ตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่ อยแน่นอน
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ หมู่บ้ำนรำเม็ง (1)
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หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “สวนสั ตว์ อำซำฮิยำม่ ำ” เป็ นสวนสัตว์แห่ งเมืองหนาวท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ
หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึ งสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก นาท่านตื่นตากับ “นกเพนกวิน” เดิ นอวดความน่ ารัก
ภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บนั ทึกภาพอย่างใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ าที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ าได้
อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา “หมีขำวขั้วโลก” ที่เดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักที่หาชมได้ยากไม่ตอ้ งไปไกลถึงขั้วโลก
พร้ อ มชมความซุ กซนของ “แพนด้ ำ แดง” เฝ้ าชมความสง่ างามของ “เสื อ พัน ธุ์ ไ ซบี เ รี่ ย น”และ “ฝู ง สุ นั ข จิ้ง จอง”
นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับสัตว์พ้นื เมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรี ยนพื้นเมือง นกฮูก เหยี่ยว และสิ งโตทะเล
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคียว” หมู่บา้ นเล็ก ๆ อันแสนน่ารักที่อยูท่ ่ามกลางหุบผาสู งและยังอยูใ่ นเขต
“อุทยำนแห่ งชำติไดเซ็ทสึ ซัง” นอกจากนี้โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งน้ าแร่ ออนเซนที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของญี่ปุ่น ในแต่ละปี
จะมีนกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนับล้านเข้ามาตากอากาศ แช่น้ าแร่ เพื่อสุ ขภาพและบารุ งผิวพรรณ
เพื่อนาท่านเดินทางชมความงามของ “น้ำตกกิงกะ” หรื อ “น้ำตกแม่ น้ำสี เงิน” มีขนาดความสู ง 120 เมตรในฤดูร้อนน้ าที่
ไหลลงมาจากหน้าผานั้นมีลกั ษณะเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสี เงินแสนงดงาม ส่ วนไม่ไกลกันนักมี
อีกหนึ่งน้ าตก “น้ำตกริวเซย์” หรื อ “น้ำตกดำวตก” มีขนาดความสู ง 90 เมตร เนื่องจากน้ าตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผา
นั้นเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กาลังตกมาจากฟากฟ้า นอกจากนี้ น้ าตกทั้งสองยังได้ชื่อว่าเป็ น
น้ าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่ วนในช่วงฤดูหนาวน้ าตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็ นน้ าแข็ง ... อิสระให้ท่านเที่ยวชม
ได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลา เพื่อนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (2)
พร้ อมเสิ ร์ฟท่ ำนด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกำะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่เนื้ อมี รสชาติ อร่ อยที่ สุดและมี เนื้ อที่นุ่มน่ ารั บประทานให้ท่านได้อิ่มอร่ อย
“แบบไม่ อ้ัน”

ที่พกั : SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ำแร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ ในไสตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันที่สำม

โซอุนเคียว – สระน้ำสีฟ้ำ – สวนดอกไม้ ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ ฟำร์ มโทมิตะ – สวนสำธำรณะโอโดริ – หอนำฬิ กำโบรำณ –
ช้ อปปิ้ งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (3)
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นาท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมืองเล็ก ๆ ที่ต้ งั อยู่บริ เวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most
Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา วิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไป
ด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ยต์ ดั สลับกับไร่ ขา้ วโพดและมันฝรั่งสี เขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็ น ฉากหลังสลับเนินเขา
เส้นทางที่เรี ยกกันว่า “Patchwork” ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นบั เป็ นสถานที่ที่สวยงาม เหมาะกับการถ่ายรู ปและ
บันทึกไว้ในความทรงจาอย่างยิ่ง ... โดยสถานที่แห่งนี้เป็ นที่รู้จกั กันดี และได้รับความนิยมของชาวญี่ปุ่นเพราะได้ถูกใช้
เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์และโฆษณาสิ นค้าต่างๆ มากมาย อาทิ รถยนต์นิสสัน มาสด้า และบุหรี่ ไมลด์เซเว่น … เพื่อ
นาท่านเดินทางสู่ “สระอะโออิเคะ” (Blue pond Aoiike) หรื อที่เรารู ้จกั กันในชื่ อ “สระน้ำสี ฟ้ำ” ตั้งอยู่บริ เวณฝั่งแม่น้ า
Bieigawa ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ (Biei) ท่านจะได้ชมสระอะโออิเคะ แอ่งน้ าสี ฟ้าขนาดใหญ่ ใต้แอ่งน้ าจะ
มีแร่ ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทาให้น้ ามีสีฟ้าหรื อสี เขียวมรกตสดใสในวันที่อากาศดียามแดดส่ องลงมาจะขับให้สีฟ้า
ของผืนน้ าโดนเด่น ท่ามกลางตอไม้ที่โผล่ออกมาจากพื้นผิวน้ า เป็ นความงามที่มีมนต์เสน่ห์และสามารถเข้าชมได้ท้งั ปี
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สวนชิคิไซ โนะ โอกะ” ให้ท่านเปลี่ยนอิริยาบถ “นั่งรถรำง” ชมสวนดอกไม้นานาชนิดตั้งอยู่
บนเนินเขาลดหลัน่ กันอย่าง สวยงามซึ่ งมีชื่อว่า “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรู ปเป็ นที่
ระลึกอย่างเต็มอิ่ม กับสวนที่ได้รับสมญานามว่าเป็ น “Flower Paradise” พบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่แข่งกัน
อวดสี สันกันเหมือนพรมหลากสี ที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด อีกทั้งภายในสวนยังมีจาหน่ ายผลผลิ ต
ทางการเกษตรของที่ระลึกและร้านอาหารไว้คอยบริ การ
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “เมื อ งฟู ร ำโน่ ” เมื อ งเล็ ก ๆ ที่ เ ต็ ม ไปด้ว ยทุ่ ง ดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้น านาชนิ ด
รวมถึ งผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ และบารุ งผิวพรรณ ที่ สกัดจากดอกไม้ต่างๆ ที่ มีกลิ่ นหอมและประโยชน์มากมายเพื่อ
เดินทางไปยังฟูราโน่ พลาวเวอร์ พาร์ ค ฟาร์ มลาเวนเดอร์ และดอกไม้สีสันสดใส ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของทุ่ง
สายรุ ้ง หลากหลายด้วยสี สันสลับกันอย่างงดงามราวกับภาพวาด เพื่อเดินทางไปยัง “ฟำร์ มโทมิตะ” ฟาร์มลาเวนเดอร์ ชม
ความโดดเด่นกับทุ่ง 7 สี “อิโรโดริ ฮำทำเกะ” ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของทุ่งสายรุ ้ ง หลากสี สันสลับกันอย่าง
งดงามราวกับภาพวาด ซึ่งภายในฟาร์มแห่งนี้มีดอกไม้อยูท่ ้งั หมด 6 สวน ที่ผลัดกันออกดอกเบ่งบานสลับกันตามฤดูกาล
อาทิ ดอกวิโอล่า, ดอกดาวเรื อง, ดอกสไปเดอร์ และดอกไม้นานาชนิดหลากสี สัน บานสะพรั่งต้อนรับผูม้ าเยือน (การ
บานของดอกไม้ข้ นึ อยู่กบั สภาพของอากาศ) โดยท่านจะได้เดินชมทุ่งดอกไม้ต่างๆ ที่สวยงามทอดยาวไปสุ ดลูกหูสายตา
มองแล้วสุ ดแสนโรแมนติ กยิ่งนัก ... อิสระให้ท่านได้เลือกบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกศึกษาประวัติ
ความเป็ นมาและวิวฒั นาการต่างๆ ของฟาร์ มได้ที่ “Hanabito House” เลือกเพลินตากับ “ดอกลำเวนเดอร์ ” หรื อ “ดอก
วำวันจิ” สี ม่วงที่ สวยสดที่ “Green House” (เปิ ดให้ชมเฉพาะบางเดื อน) หรื อจะ “เลื อกชมและซื้ อ ” ผลิ ตภัณฑ์จาก
ดอกไม้แห้งได้ที่ “Dried Flower House” แล้วมาสู ดกลิ่นความหอมของมวลดอกไม้หลากหลายชนิดที่ได้ทาการสกัดมา
เป็ นน้ าหอมที่ “Perfume Workshop” หรื อจะเลือกนัง่ จิบชา-กาแฟ หรื อทานไอศกรี มลาเวนเดอร์ ที่หอมนมฮอกไกโด
และกลิ่นลาเวนเดอร์ สู ตรลับเฉพาะของฟาร์ มโทมิตะที่นี่ที่เดียว พร้อมชมธรรมชาติให้เพลินตาที่ “Potpourri House”
ตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4)

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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หลังอาหารกลางวันนาท่านสู่ “สวนสำธำรณะโอโดริ” สวนที่ต้งั อยูใ่ จกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็ นสองฝั่ง คือ
ทางทิศเหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึ่ ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อคของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็ นพื้นที่
สี เขียวที่งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็ นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะ ซัปโปโร ด้านทิศตะวันออกของ
สวนโอโดริ เป็ นที่ต้ งั ของ ทีวีทาวเวอร์ ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สู ง 150 เมตร ซึ่ งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่ งนี้ และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ที่ความสู ง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาว
เวอร์ จะเปิ ดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม เป็ นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซัปโปโร (ไม่ รวมค่ ำเข้ ำชม) …
และนาท่านผ่ำนชม “หอนำฬิ กำโบรำณ” สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโรซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั นอกจากนี้ยงั
ถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่ งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติล้ าค่าทางวัฒนธรรมที่สาคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ยา่ นช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ที่มีร้านค้า มากกว่า
4,500 ร้ านให้ท่านได้เลื อกจับจ่ายซื้ อของมากมาย เช่ น ร้ าน Big Camera จาหน่ ายกล้องดิจิตอล เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟชั่นวัยรุ่ นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่ องสาอาง
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo
ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (5)

ที่พกั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันที่สี่

ซัปโปโร – คลองโอตำรุ – หอนำฬิ กำไอน้ำ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซำไกมำจิ – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด –
ช้ อปปิ้ งมิตซุยเอำท์ เล็ต – ช้ อปปิ้ งสถำนีซัปโปโร

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (6)

นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตา
กับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างเรี ย บง่ายของญี่ปุ่น ... ถึงเมือง “โอตำรุ ” เมืองที่
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิ สแวะชม “คลองโอตำรุ ” ที่มีความยาว
1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่ งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่ งทางเรื อเฟื่ องฟู
คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่งสิ นค้า จากคลังสิ นค้า ในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้
ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พร้อมนาท่านชื่ นชมความ
งดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี ” ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่ องประดับและตกแต่งที่ทามาจาก
แก้วมากมายหลากหลายรู ปแบบที่งดงามยิ่งนัก หรื อจะเลือกชม “กล่ องดนตรี ” รู ปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสน
ไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเครื่ องแก้วด้วยช่างผูช้ านาญการ ... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซื้อ เลือกชม” สิ นค้า
ที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ “นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ”
สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็ นของขวัญจากเมือง แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบั
เมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาที และจะพ่นไอน้ าออกมาทุกๆ ชัว่ โมง เหมือนกับนาฬิกาไอน้ า อีก
เรื อนที่ลอนดอน ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนาฬิกา ทุกท่านสามารถเดินข้ามไปยัง “ถนนซำไกมำจิ” ถนนซาไกมาจิเต็มไปด้วย
ร้านขายอาหารทะเลสด ๆ ที่ภูมิใจนาเสนอหอยเชลล์กระทะร้อนและแมงดาทะเลยักษ์ที่แม้แต่ชาวประมงผูโ้ ชกโชนยัง
ต้องทึ่ง อาหารทะเลที่นามาโชว์ทุกตัวสามารถซื้ อและย่างให้เห็นกันสด ๆ โอตารุ ยงั ขึ้นทาเนียบเป็ นแหล่งของอาหาร
ทะเลที่สด และรสเลิศที่สุดของแดนปลาดิบ อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (7)

หลังอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ ำฮอกไกโด” หรื อเดิมชื่ อ “ศำลเจ้ ำซั ปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความ
ยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปั กษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุ ขถึงแม้จะ
ไม่ได้มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป
จากนั้นนาท่านเดินทางช้อปปิ้ งที่ “มิตซุยเอำท์ เล็ท” เอาท์เล็ทที่แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการ เลือกซื้อสิ นค้า
“แบรนด์ เนม” ชื่อดังหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงั ของญี่ปุ่นและสิ นค้าดีราคาพิเศษที่มีให้เลือกถึง 130
ร้านค้าซึ่งในบรรดาแบรนด์ดงั เหล่านี้จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็ นแบรนด์ที่เพิง่ เปิ ดสาขาในฮอกไกโดและ 9 แบรนด์ที่เปิ ดตัว
เป็ นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นอีก 9 แบนด์ดงั ที่มาเปิ ดครั้งแรกในญี่ปุ่นมีท้ งั สิ นค้าสาหรับสุ ภาพบุรุษและสุ ภาพสตรี เด็ก
อุปกรณ์กีฬานาฬิการองเท้า อาทิArmani,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva
... และพาท่านช้อปปิ้ งต่อที่ “สถำนีรถไฟซัปโปโร” สวรรค์แห่งนักช้อปโดยมีห้างสรรพสิ นค้ามากมาย เช่น พาซิโอ ไดมา
รุ และอาคาร ESTA เป็ นต้น ในอาคาร ESTA มีศูนย์อาหารสไต์ลธ์ ีมพาร์ค “รำเม็ง รีพบั ลิค ซัปโปโร” ท่านจะสามารถลิ้ม
รสราเมงชื่ อดังจากทัว่ ฮอกไกโดได้ที่น้ ี นอกจากนี้ ยงั มี ตึกของ BIC CAMERA ซึ่ งเป็ นสถานที่แห่ งการบูชาเครื่ องใช้
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ นอกจากนี้ ยัง มี UNIQLO ขนาดใหญ่ แ ละร้ า นขายเสื้ อ ผ้า มากมายที่ อ ยู่เ หนื อ อาคาร 7 ชั้น ของ BIC
CAMERA และ ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปี ย’ ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็ นจุดสังเกต มีร้านขายของฝาก
จากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่ก็มาเปิ ดสาขาอยูด่ ว้ ย
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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*** เพื่อให้ ท่ำนใช้ เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรมื้อค่ำอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ำต่ ำง ๆ ***

ที่พกั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันที่ห้ำ

สนำมบินชิโตเซ่ – สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 09.55 – 15.10 )

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (8)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
สมควรแก่เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่ ”

0955
1510

ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 621
ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้ น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ยวหรื อสารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

37,900.- บาท

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)

ท่านละ

9,000.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

10,000.- บาท

***ไม่ มีรำคำเด็ก***
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ำประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%)

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
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2.
3.
4.
5.

ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง***
เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง / ชำระเงิน / กำรยกเลิก
1.

กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชำระมัดจำท่ ำนละ 15,000 บำทภำยใน 1 วันทำกำร

2.
3.
4.
5.

ส่ วนที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำงไม่ น้อยกว่ำ 30 วัน มิฉะนั้นถือว่ำท่ ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกกำรเดินทำงมำกกว่ำ 45 วันก่อนเดินทำง ยึดมัดจำท่ ำนละ 10,000 บำท (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้ งยกเลิก)
กรณียกเลิกกำรเดินทำงระหว่ำง 45- 30 วันก่อนเดินทำง ยึดมัดจำ 15,000 บำท (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้ งยกเลิก)
ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่ วงเทศกำลวันหยุด เช่ น ปี ใหม่ , สงกรำนต์ เป็ นต้ น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมัดจำที่นั่งกับสำย
กำรบินและค่ำมัดจำที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อ ค่ำทัวร์ ท้งั หมด
ไม่ ว่ำยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
เนื่องด้ วยไม่ ต้องยื่นวีซ่ำเข้ ำประเทศญี่ปุ่น ทำงบริษัทฯ จะไม่ ทำกำรเก็บเอกสำรจริงใด ๆ
รบกวนส่งเอกสารเป็ น สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตที่ชัดเจน และมีอำยุเหลือกำรใช้ งำนไม่ น้อยกว่ำ 6 เดือน พร้ อมระบุห้องนอน,
อำหำรที่ไม่ สำมำรถทำนได้ ต้องแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า

6.

หมำยเหตุ
1.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ , สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษ ัท ฯ จะไม่ รั บผิดชอบใดๆ ทั้ง สิ้ น หากเกิ ด สิ่ งของสู ญหาย อัน เนื่ อ งเกิ ดจากความประมาทของท่าน, เกิ ด จากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละ
บ้านได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
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6.

หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.

สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่ วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง
ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

11.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด
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