ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SUMMER HOKKAIDO 5D3N (XJ)

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

15 – 19 พฤษภำคม 2562

29,900.-

(วันวิสำขบูชำ)
วันที่

กาหนดการเดินทาง

1

กรุ ง เทพฯ ดอนเมื อ ง – สนามบิ น ชิ โ ตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)
(23.55 – 08.40)

2

สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่ อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟ
อุสึซัน (เคเบิล้ ) – ฟาร์ มหมีสีนา้ ตาล

เช้ า

เที่ยง

คา่

โรงแรม

✈

-

3

โทยะ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็ อ คโกแลต
อิชิยะ – ซัปโปโร – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – อาคารที่ทาการรัฐบาล
เก่า – สวนโอโดริ



4

ซัปโปโร – อิสระช้ อปปิ้ งเต็มวันในเมื องซัปโปโร (ไม่ มีรสบัส
บริการรับส่ ง)



5

ซั ป โปโ ร – สนา มบิ นชิ โ ตเซ่ – ก รุ งเทพฯ ดอ นเมื อ ง
(09.55 – 15.10)

✈

TOYAKO ONSEN
 HOTEL HOTEL HANABI
OR SIMILAR
SMILE HOTEL

- PREMIUM SAPPORO
OR SIMILAR
SMILE HOTEL
- PREMIUM SAPPORO
OR SIMILAR


-

-

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

1900

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4
“สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ” พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์
เครื่ อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน่ ั่ง ทีน่ ั่งบนเครื่ อง 3-3-3
(นา้ หนักกระเป๋า 20 กก./ท่ าน และขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื อกทีน
่ ั่งบนเครื่ อง เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของ

สายการบิน หากต้องการซื้อเพิ่มต้องชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนต่างเพิ่ม)
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่ อง ดังนั้น
ผู้โดยสาร จาเป็ นต้องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้ อย 45 นาที ***
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2355

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 620
มีบริการอาหารร้ อนและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง (ยกเว้นนา้ อัดลม, นา้ ผลไม้, เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่ อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้ ) – ฟาร์ มหมีสีนา้ ตาล

0840

ถึงสนามบินชิโ ตเซ่ “เมื องซั ปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถื อ ว่าเป็ นเมือ งใหญ่อ ันดับที่ 5 ของญี่ ปุ่น และเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

นาท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ ” เมืองที่มีชื่อเสี ยงด้านบ่อน้ าพุร้อนประจาภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อนาท่านชมความแปลก
ของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรื อ “หุบเขานรก” เป็ นหุ บเขาที่งดงาม ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ าร้อนโนโบริ เบทสึ เป็ นบ่อ
โคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ข้ ึนอุดมไปด้วยแร่ กามะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกามะถันแล้วพวย
พุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็ นแอ่ง อิสระให้ท่านได้เดินชม และบันทึกภาพตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” หรื อ “โทโยโกะ” หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของญี่ปุ่น
เพื่อนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็ นการ “นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีทอี่ ากาศเอื้ออานวย) ที่
ได้ชื่อว่าเป็ นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปนในช่
ุ่
วง 100 ปี ที่ผ่านมา และเป็ นจุดศูนย์กลางที่ทาให้เกิดทะเลสาบโทยะ
และพบว่า ภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุข้ ึนมาเป็ นระยะทุก 20-50 ปี ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ของพื้นที่แถบนี้อยู่
อย่างต่อเนื่ องจนกระทัง่ เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทาให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan)
ปัจจุบนั ภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้ว แต่ยงั มีควันขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพื้นหิ นบนยอดเขาซึ่งมีความร้อนสู ง
มาก เป็ นยอดเขาที่หิมะ ไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได้ ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิว
ทิวทัศน์ในอีกรู ปแบบหนึ่ง
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จากนั้นนาท่านชมแหล่งอนุ รักษ์ “หมีสีน้าตาล” พันธุ์หมีที่หาได้ยากในปัจจุบนั ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด เกาะ
ซาคาริ น และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ตื่นตากับความน่ ารักของน้องหมีตวั เล็ กที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวั โตอายุ 12
ขวบ และประหลาดใจกับหมีแสนรู ้ที่ทาท่าทางตลก ๆ ให้ท่านชมเช่น ยกมือไหว้ขอ หรื อ นอนยกขารอขอแอปเปิ้ ล หรื อ
กวักมือเรี ยกขอเพื่อแลกกับการได้กินแอปเปิ้ ลหรื อคุก กี้ ... อิส ระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ ารักของเหล่ าหมีสี
น้ าตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง เข้าโรงแรมที่พกั
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)

ทีพ่ กั : TOYAKO ONSEN HOTEL HANABI หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนา้ แร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีส่ าม

โทยะ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า –
สวนโอโดริ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้
เพลิ นตากับทัศนี ยภาพอันงามตาของธรรมชาติ แ ละภาพวิ ถี ชี วิต ความเป็ นอยู่อ ย่างเรี ยบง่ า ยของญี่ ปุ่น . .. ถึ งเมือ ง
“โอตารุ ” เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยูใ่ นเมืองเวนิส นาท่านแวะชม “คลอง
โอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการ
ขนส่ งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่ งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยัง
ท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
แล้วนาท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ งสาคัญของเมืองตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่ ง
เป็ นที่ต้ งั ของ “ร้ านเครื่ องแก้ว” “พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ” และ “นาฬิ กาไอนา้ โบราณ” นอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้างทาง
ของถนน ซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้ว ยร้ านค้า ขายขนมแสนอร่ อยนานาชนิ ด อาทิ ช็อ กโกแล็ต Le TAO ที่มีข ายเฉพาะที่
โอตารุ เค้ก และขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึก และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ...
จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ “นาฬิ กาไอนา้ โบราณ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็ น
ของขวัญจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบั เมืองโอตารุ โดยนาฬิกาจะมีเสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุก ๆ 15 นาที
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และจะพ่นไอน้ าออกมาทุก ๆ ชัว่ โมง เหมือนกับนาฬิกาไอน้ าอีกเรื อนที่ลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ ตามอัธยาศัย
พร้อมนาท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้วและกล่ องดนตรี ” ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่ องประดับ
และตกแต่งที่ทามาจากแก้วมากมายหลากหลายรู ปแบบที่งดงามยิ่งนัก หรื อจะเลือกชม “กล่องดนตรี ” รู ปแบบต่าง ๆ ที่
บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้ อมทั้งชม “การสาธิ ต” การผลิตเครื่ อ งแก้วด้วยช่ างผูช้ านาญการ ... อิสระให้ท่านได้
“เลือกซื้อเลือกชม” สิ นค้าที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่าง ๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ” สิ นค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
“โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาให้ “ช็อกโกแล็ต” มี
รสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เลยก็ว่าได้ โดยภายในโรงงานแห่ งนี้ มีการจัด
แสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ ม แบบจาลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถ
เลือกชมและเลือกซื้อสิ นค้าได้อย่างจุใจ
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าฮอกไกโด” หรื อ เดิมชื่อ “ศาลเจ้ าซั ปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้ส มกับความ
ยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุ ขถึงแม้จะ
ไม่ได้มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมิภาคคัน โต แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่ งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “อาคารที่ทาการรั ฐบาลเก่ า ” สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ ถื อ เป็ น
สัญลักษณ์แห่ งเมืองซัปโปโร ทาให้นกั ท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้างของโดมแปด
เหลี่ยม นามาจากที่ทาการรัฐแมสซาซู เสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้ เป็ นสถาปนิ กท้องถิ่น และ
สร้างอาคารนี้ โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสู งที่สุดในประเทศญี่ปนและเป็
ุ่
นสัญลักษณ์
ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูกอนุ รักษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติที่มี
ความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม และสาหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สาคัญทางการเมือง ของรัฐบาลญี่ปุ่น ... นาท่าน
ผ่านชม “หอนาฬิ กาโบราณ” สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโร ซึ่ งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั นอกจากนี้ ยงั ถือว่าเป็ น
สมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปนุ่ ซึ่ งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้
เป็ นสมบัติล้ าค่าทางวัฒนธรรมที่สาคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย
จากนั้นนาท่านสู่ “สวนสาธารณะโอโดริ ” สวนที่ต้ งั อยู่ใจกลางเมือ งซัปโปโร ซึ่ งแยกเมืองออกเป็ นสองฝั่ง คือทางทิศ
เหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึ่ ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อคของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็ นพื้นที่สีเขียว
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ที่งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็ นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิ มะ ซัปโปโร ด้านทิศตะวันออกของสวน
โอโดริ เป็ นที่ต้ งั ของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สู ง 150 เมตร ซึ่ งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็ น
วิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่ งนี้ และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยูท่ ี่ความสู ง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิ ด
ไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม เป็ นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่ งหนึ่งของซัปโปโร (ไม่รวมค่าเข้ าชม)
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านเลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่าง ๆ ***

ทีพ่ กั : SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ี่

ซัปโปโร – อิสระช้ อปปิ้ งเต็มวันในเมืองซัปโปโร (ไม่มรี สบัสบริการรับส่ ง)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระช้ อปปิ้ งในเมืองซัปโปโร เมืองสาคัญทางเศรษฐกิจอีกทั้งยังเป็ นเมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด มีสถานที่น่าไปเที่ยว
มากมาย ในช่วงฤดูหนาวของประเทศญี่ปุ่นเมืองซัปโปโรยังได้มีการจัดงานโอลิมปิ กฤดูหนาวขึ้นอีกด้วย นี่ยงั ไม่ตอ้ งพูด
อีกหลาย ๆ อย่างที่เป็ นจุดเด่นเมือง เช่น สกีรีสอร์ท, มิโซะ ราเมง, เบียร์ซปั โปโร นอกจากนี้เมืองซัปโปโรในช่วงฤดูร้อน
ยังมีความสวยงามมากจากทุ่งดอกไม้ต่าง ๆ รวมทั้งที่เที่ยวกลางคืนที่ถือได้ว่าเจ๋ งสุ ด ๆ ไม่แพ้กรุ งโตเกียวเลย สาหรับคน
ชอบพิพิธภัณฑ์ทางศิลปและวัฒนธรรม ที่เมืองนี้ก็มีให้คุณไปเยีย่ มชมได้อย่างครบครัน ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งหรื อเดินทางสู่
สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้ตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถขอคาแนะนาได้จากไกด์ทอ้ งถิ่นที่คอยดูแลช่วยเหลืออานวย
ความสะดวกการเดินทางให้แก่ท่าน (ไม่มรี สบัสบริการรับส่ ง)
สถานทีท่ ่องเทีย่ วแนะนาในเมืองซัปโปโร

สวนโมเอะเรนุมะ (Moerenuma Park) นับเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองซัปโปโรและยังเป็ นพื้นที่สาธารณะที่
เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองอีกด้วย ที่นี่มีการออกแบบได้อย่างโฉบเฉี่ ยวดูทนั สมัย บริ เวณพื้นดินปกคลุมไปด้วยต้นหญ้าสี
เขียว ซึ่งเพิ่งจะเปิ ดให้ประชาชนเข้าชมในปี 2005 โดยมีบึงขนาดใหญ่ในสวนมีเส้นรอบวงประมาณ 4 กิโลเมตร และด้าน
ในมีอะไรให้ดูอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นภูเขาโมเอะเร (Mount Moere) มีความสู ง 62 เมตร สามารถปี นขึ้นไปชมวิวของ
สวนสาธารณะได้ และอาคารปิ รามิดทาจากกระจก เรี ยกว่า ฮิดามาริ (Hidamari) ซึ่งเป็ นศูนย์ขอ้ มูล ห้องโถง สิ่ งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ และแกลลอรี่ ของโนกูจิ (Noguchi)
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พิพิธภัณฑ์ เบียร์ ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) สมควรแก่เวลานาทุกท่านเดินทางสู่ “โรงงานกลัน่ เบียร์ ” ที่เก่าแก่
ร่ วม 100 ปี นาชม “พิพิธภัณฑ์เบียร์ ” ที่เล่าถึงความเป็ นมาของการกลัน่ เบียร์และให้ความรู ้ในการผลิตเบียร์
นาฬิ กาไอนา้ โบราณ (Stream Clock) สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็ นของขวัญจากเมือง แวน
คูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบั เมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาที และจะพ่นไอน้ าออกมาทุก
ๆ ชัว่ โมง เหมือนกับนาฬิกาไอน้ า อีกเรื อนที่ลอนดอน

ทานุกิ โคจิ (Tanukikoji) ย่านช้อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินในร่ ม อันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ที่มีความยาวกว่า 900
เมตร กับร้านค้ามากมายนับ 200 ร้าน ที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสิ นค้าต่าง ๆ อย่างจุใจ อาทิเช่น ร้านสิ นค้า 98 เยน ร้านรองเท้า
และกระเป๋ าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เริ่ มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่ อ งสาอางร้านขายอุปกรณ์
เกี่ยวกับสุ นขั ร้านขายผลไม้พ้นื เมืองร้านเกมส์ ร้านขายเสื้ อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ
สถานีรถไฟซัปโปโร (JR Sapporo) สวรรค์แห่ งนักช้อปโดยมีห้างสรรพสิ นค้ามากมาย เช่น พาซิโอ ไดมารุ และอาคาร
ESTA เป็ นต้น ในอาคาร ESTA มีศูนย์อาหารสไต์ล์ธีมพาร์ ค ‘ราเม็ง รี พบั ลิค ซัปโปโร’ ท่านจะสามารถลิ้มรสราเมงชื่อ
ดังจากทัว่ ฮอกไกโดได้ที่น้ ี นอกจากนี้ ยงั มีตึกของ BIC CAMERA ซึ่ งเป็ นสถานที่แห่ งการบูชาเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์
นอกจากนี้ ยังมี UNIQLO ขนาดใหญ่ และร้ านขายเสื้ อ ผ้า มากมายที่อ ยู่เ หนื อ อาคาร 7 ชั้นของ BIC CAMERA และ
ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปี ย’ ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็ นจุ ดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโด
และร้านขนมมันจูเก่าแก่ก็มาเปิ ดสาขาอยูด่ ว้ ย
ซึซึกิโนะ (Susukino) ย่านช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด ที่มีร้านค้า มากกว่า 4,500 ร้านให้
ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จาหน่ายกล้องดิจิตอล เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน
100 เยนร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่ องสาอาง อาทิ Shisedo, Kose,
Kiss, SKII, Kanebo
มิตซุ ย เอาท์ เล็ท (Mitsui Outlet Park Sapporo) เอาท์เล็ทที่แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการ เลือกซื้ อสิ นค้า
“แบรนด์ เนม” ชื่อดังหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงั ของญี่ปุ่น และสิ นค้าดีราคา พิเศษที่มี ให้เลือกถึง 130
ร้านค้า ซึ่ งในบรรดาแบรนด์ดงั เหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็ นแบรนด์ที่เพิ่งเปิ ดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่
เปิ ดตัว เป็ นครั้ งแรกในประเทศญี่ ปุ่ น อี ก 9 แบนด์ดังที่ มาเปิ ดครั้ งแรกในญี่ ปุ่ น มีท้ งั สิ น ค้า สาหรั บ สุ ภ าพบุ รุษ และ
สุ ภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิ กา รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie
Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ
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*** เพื่ อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ า อาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อย
จากร้ านค้าต่าง ๆ ***

ทีพ่ กั : SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีห่ ้ า

ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55 – 15.10)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (6)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่ ”

0955
1510

ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 621
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น

*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูก ค้า ที่มีว ัตถุ ประสงค์เ พื่อ ท่องเที่ยวหรือ สารวจเส้นทางเท่า นั้น หากท่า นถู ก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญีป่ ุ่ นปฏิ เสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ เดินทางวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2562
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

29,900.- บาท

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)

ท่านละ

9,000.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

10,000.- บาท

***ไม่ มีราคาเด็ก***
กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
1.

กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท

2.
3.
4.
5.

ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันทีส่ ่ งอีเมล์ยืนยันแจ้ งยกเลิก)
กรณียกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันทีส่ ่ งอีเมล์ยืนยันแจ้ งยกเลิก)
เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาการเก็บเอกสารจริ งใด ๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้ อมระบุห้องนอน,
อาหารทีไ่ ม่ สามารถทานได้ ต้องแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า

หมายเหตุ
1.

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

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิด ชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ได้ ก็ต่อ เมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว
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4.

บริ ษัทฯ จะไม่รั บผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญ หาย อันเนื่ อ งเกิ ดจากความประมาทของท่ าน, เกิ ด จากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

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

6.

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

7.

สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่ นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

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

9.

โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่ อยู่ในเมือง
ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

11.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
…โปรดอ่ านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง…
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