ทัวร์ ญ่ ีปนุ่ (TAS) SAKURA HOKKAIDO HAKODATE PROGRAM 5D3N (XJ)

กาหนดการเดินทาง

ราคา

19 – 23 เมษายน

37,900.-

**วันสงกรานต์**

กาหนดการเดินทาง

วันที่
1

กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.55-08.40)

2

ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่ อโคลนจิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาคุ (จุดชมซากุระ) – โม

3

โตมาชิ – อาคารโกดังอิฐแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้ า)

ตลาดเช้ า – อุทยานแห่ งชาติโอนุมะ (ซากุระ) – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้ ) – ฟาร์ มหมีสีนา้ ตาล –
ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว) – ออนเซน

เช้ า เที่ยง

คา่

โรงแรม

✈



SMILE HOTEL
HAKODATE



YUTORIRO TAYAKO
HOTEL

-











-


✈

-

-

(HOTEL)

ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิ กาไอนา้ โบราณ – พิพิธภัณฑ์ เครื่องแก้วและกล่อง

4

ดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า – ช้ อปปิ้ งทานุกโิ คจิ – ช้ อปปิ้ ง สถานีซัป
โปโร

5

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55-15.10)
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PREMIER HOTEL
CABIN SAPPORO

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)

1900

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4

“ สายการบิ น ไทยแอร์ เอเชี ย เอ็ ก ซ์ ” พบกั บ เจ้ าหน้ า ที่ ที่ ค อยต้ อ นรั บ และอานวยความสะดวก ณ บริ เ วณหน้ าเคาน์ เตอร์
เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน่ ั่ง ทีน่ ั่งบนเครื่อง 3-3-3

(นา้ หนักกระเป๋ า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลือกทีน่ ั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้ องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน
หากต้ องการซื้อเพิ่มต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนต่ างเพิ่ม)
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่ มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จาเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่องก่อน
เวลาเครื่องออกอย่ างน้ อย 45 นาที ***

2355

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน

AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 620

มีบริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้ นนา้ อัดลม, นา้ ผลไม้ , เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่ อโคลนจิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาคุ (จุดชมซากุระ) – โมโตมาชิ – อาคารโกดังอิฐแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้ า)

0840

ถึงสนามบินชิโตเซ่ ‚เมืองซัปโปโร‛ ประเทศญี่ปนุ่ ถือว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึ กษา และการเมื องการปกครองของ
เกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง
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นําท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ ” เมืองที่มีชื่อเสี ยงด้านบ่อนํ้าพุร้อนประจําภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อนําท่ านชมความแปลกของธรรมชาติ ที่ “จิโกกุดานิ” หรื อ “หุบเขา
นรก” เป็ นหุบเขาที่งดงาม ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อนํ้าร้อนโนโบริ เบทสึ เป็ นบ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ข้ ึนอุดมไปด้วยแร่ ก ํามะถัน ซึ่ งเกิดจากความร้ อนใต้พิภพ
เผาผลาญก ํามะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง อิสระให้ท่านได้เดินชม และบันทึกภาพตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “เมืองฮาโกดาเตะ” เป็ นเมืองที่อยู่ทางด้ านทิศใต้ ของเกาะฮอกไกโดที่เจริญรุ่งเรื องที่สดุ จนได้ ชื่อว่าเป็ นประตูสู่ฮอกไกโด นอกจากนี ้
ยังเป็ นเมืองที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมญี่ปนและตะวั
ุ่
นตก... เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “หอคอยโกเรียวคาคุ” (GORYOKAKU TOWER) หอคอยเก่าที่
สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1964 ในโอกาสฉลองปราสาทโกเรี ยวคาคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ต่อมาได้มีการพัฒนากลายเป็ นหอคอยที่ทนั สมัย และเปิ ดบริ การ
ครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน 2006 ปั จจุบนั หอคอยมีความสูง 107 เมตร ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของป้ อมปราการรู ปดาวห้าแฉกสไตล์ตะวันตกแห่ งเดี ยว
ในญี่ปุ่น ที่สร้างมานานกว่า 150 ปี และ ถือว่าเป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ จากหอคอยกระจกใสรอบด้าน 360 องศา ... พร้อมชมความงามของซากุระสี
ชมพูมากมายหลากหลายสายพันธุ ์กว่า 1600 ต้นที่ออกดอกผลิบานล้อมป้ อมปราการดาวห้าแฉกแห่ งนี้ และเพลิ ดเพลิ นกับบรรยากาศของ เมื องท่ าที่ สวยที่ สุดแห่ งหนึ่ ง
ของญี่ปุ่น (โดยทัว่ ไปซากุระจะบานประมาณ 1 สั ปดาห์ ขึน้ อยู่ตามสภาพอากาศทีเ่ อือ้ อานวยในแต่ ละปี ดังนั้นหากช่ วงทีท่ ่านเดินทางท่องเทีย่ ว ไม่ สามารถชมดอกซากุระ
ได้ ทางบริษัทต้ องขออภัยมา ณ ทีน่ )ี้

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ย่ านโมโตมาชิ” เพื่อพาท่านเดินชม “อาคารโกดังอิฐแดง” หรื อ“Kanemori Red Brick Warehouse” โกดังเก่าริ มท่าเรื อเมื อง
ฮาโกดาเตะ สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง ในปี ค.ศ. 1859 ท่าเรื อฮาโกดะเตะเปิ ดทาการเป็ นหนึ่ งในท่ าเรื อค้าขายระหว่างประเทศแห่ งแรกของญี่ ปุ่น แต่ ปั จจุ บัน
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โกดังจานวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็ นร้านค้า ของที่ระลึก ร้านอาหาร และ ร้านขายของ ที่ระลึก โรงเบียร์ และอื่น ๆ ... ด้านที่หนั ออกทะเลจะเขี ยนป้ ายตัวโต ๆ ว่า

BAY จัดเป็นย่านช้อปปิ้ งที่ตกแต่ง เอาไว้อย่างสวยงาม น่าเดินเล่นชิลล์ ๆ ให้คุณจะเพลิดเพลินกับการเดินกินลมชมวิวรอบบริ เวณนี้ ประกอบกับเพลงที่เปิ ดทางเสี ยง
ตามสาย ให้ได้ยินทัว่ เมือง เสริ มบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็ นเมื องที่ สวยที่ สุดแสนโรแมนติ ก ... ส่ วนพื้นที่ ด้านหลังโกดังอิ ฐแดงโดยรอบถู กดัดแปลงให้กลาย เป็ น
แหล่งช้อปปิ้ งในชื่อ “ฮาโกดาเตะ แฟคตอรี่” (Hakodate Factory) หรื อ Hakodate Bay Area ในสมัยเมจิอาคารด้านหน้าของห้างสรรพสิ นค้าเคยเป็ น
ที่ทาการไปรษณี ย ์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1911 จากนั้นในปี ค.ศ.1962 ที่ทาการไปรษณี ยจ์ ึงย้ายไป ... ปั จจุ บันได้ถูกดัดแปลงให้เป็ นแหล่ ง ช้อปปิ้ งที่ มีท้ งั ร้ านท าเครื่ องแก้ว
กล่องดนตรี ร้านอาหาร โรงเบียร์ ร้านขนมหวาน ร้านขายของที่ระลึก และอื่น ๆ อีกมากมาย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
หลังอาหารค่านาท่านขึ้นกระเช้าสู่ “จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ” 1 ใน 3 ทิวทัศน์ยามค่าคืนที่สวยที่สุดด้วยความสูง 334 เมตร ... ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยาการของ
เมื องฮาโกดาเตะในยามค่ าคื น ที่ มีแสงไฟเรี ยงรายเปล่ งแสงระยิบ ระยับ ดั่ง แสงของเพชรซึ่ งนับว่าเป็ นไฮไลท์ของฮาโกดาเตะ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม)

ทีพ่ กั : SMILE HOTEL HAKODATE หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม

ตลาดเช้ า – อุทยานแห่ งชาติโอนุมะ (ซากุระ) – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้ ) – ฟาร์ มหมีสีนา้ ตาล – ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นําท่านเดินทางชม “ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ” ณ หัวมุมถนนใกล้กบั สถานี ฮาโกดาเตะ คุ ณจะพบฮาโกดาเตะ อาสะอิ จิ
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ เ ข้ า ไ ป เ ลื อ ก ซื้ อ ข อ ง ส ด

ๆ

(ตลาดเช้า) อันแสนพลุ กพล่ านที่ คอยยัว่ ยวน

ชั้ น ดี จ า ก

ฮ า โ ก ด า เ ต ะ

ตลาดเช้าเริ่ มเปิ ดขายแต่เช้าตรู่ ต้ งั แต่เวลาตีหา้ (หกโมงเช้าหากเป็ นฤดูหนาว) และปิ ดเวลาเที่ยง โดยอาหารทะเล ผักผลไม้ และขนมหวานเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของของกิน ที่
วางขายเท่านั้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการซื้ อของที่ตลาด และอย่าลืมแวะไปดูปูและหอยเป็ น ๆ ในตูข้ นาดยักษ์
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่ งชาติโอนุมะ” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วย “ดอกซากุระ” ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ ถึ งฤดูกาลที่ แย้มบานสะพรั่ งเป็ นสี
ชมพูอยู่ทวั่ บริ เวณ นับว่าเป็ นจุดชมดอกซากุระที่สวยงามอีกหนึ่งจุด (ท่านอาจจะได้เห็นบรรยากาศการชมดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่นที่จะมากันเป็ นครอบครัว / หมู่คณะ) อุทยาน
แห่งชาติโอนุมะเป็ นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติซ่ ึ งอยู่ห่างจากฮาโกดาเตะเพียง 20 นาทีเท่านั้น หากเดินทางด้วยรถไฟด่วนพิเศษ ภูเขาโคมากะทาเคะ ซึ่ งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั คุ
กรุ่ นอยู่ต้ งั ตระหง่านอยู่ท่ามกลางทะเลสาบสามแห่งที่เต็มไปด้วยเกาะ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอิสระตามอัธยาศัย (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์
ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยในแต่ละปี ดังนั้นหากช่วงที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว อาจจะไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริ ษทั ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่)
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารกลางวัน นําท่านเดินทางสู่ ‚ทะเลสาบโทยะ‛ หรื อ ‚โทโยโกะ‛ หนึ่งในทะเลสาบที่ มี ชื่อเสี ยงโด่ งดังของญี่ ปุ่น เพื่อนําท่ านเปลี่ ยนบรรยากาศเป็ นการ ‚นั่ง
กระเช้ าไฟฟ้ า‛ สู่ ‚ภูเขาไฟอุสึ‛ (Mt. Usuzan) (ในกรณีทอี่ ากาศเอือ้ อานวย) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปี ที่ ผ่านมา และเป็ นจุ ด
ศูนย์กลางที่ทาํ ให้เกิดทะเลสาบโทยะและพบว่าภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุข้ ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ของพื้นที่แถบนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง
จนกระทัง่ เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทําให้เกิด ‚ภูเขาไฟโชวะชิ นซั ง ‛ (Mt. Showa shinzan) ปั จจุ บ ันภูเขาลูกนี้ หยุดเติ บโตแล้วแต่ ยงั มี ควันขาว
ปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่ งมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ... อิ สระให้ท่านได้ชื่นชมกับ ความสวยงาม
ของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรู ปแบบหนึ่ง
จากนั้นนําท่านชมแหล่งเพาะพันธุ ์หมีสีน้ าํ ตาล “สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน” (Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้กบั สถานี กระเช้าภูเขาไฟอุ สึ ท่าน
สามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ าํ ตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมี หมี โตเต็มวัยที่ ไม่ ดุร้าย ที่ จะมาโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่ องเที่ ยว เป็ นภาพที่ น่ารั กน่ าเอ็นดู
ทีเดียว หากต้องการใกล้ชิดกับเหล่าหมีกส็ ามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ “กรงมนุษย์ ” ซึ่ งจะมองเห็นหมีสีน้ าํ ตาลเดินผ่านไปมา ท่ านจะได้ยินเสี ยงและได้กลิ่ น
ของหมีผ่านรู ระบายอากาศเล็กๆนอกจากนี้ยงั มีร้านขายขนมปั ง และแอปเปิ้ ล กับนักท่องเที่ยวได้ป้ อนอาหารหมี อีกด้วย …อิ สระให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นกับความน่ ารั ก
ฉลาดแสนรู้ของของเหล่าหมี สี น้ าํ ตาลพันธุ ์หมีที่หาได้ยากในปั จจุ บนั ซึ่ งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริ น และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ชาวไอนุเชื่ อกันว่าหมี สี
นํ้าตาลนี้ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วยพร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

ทีพ่ กั : YUTORIRO TOYAKO HOTEL หรือเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ ‚การอาบน้าแร่ ธรรมชาติ‛เพื่อสุ ขภาพ/ ‚โอนเซ็น‛ (Onsen) นํ้าแร่ สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาว
ญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีส่ ี่

ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิ กาไอนา้ โบราณ – พิพิธภัณฑ์ เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – อาคารทีท่ าการรั ฐบาลเก่ า – ช้ อปปิ้ งทานุกิโคจิ –
ช้ อปปิ้ ง สถานีซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

ทัวร์ ญ่ ีปนุ่ (TAS) SAKURA HOKKAIDO HAKODATE PROGRAM 5D3N (XJ)

นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและ
ภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างเรี ยบง่ายของญี่ปุ่น ...ถึ งเมื อง

“โอตารุ ” เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ใน

เมืองเวนิส นําท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่ งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ . 1920 ที่ ยุคอุ ตสาหกรรมการขนส่ ง
ทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่ าวให้ท่านเดิ นเล่ น พร้ อมถ่ ายรู ปตาม
อัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
แล้วนําท่ านเดิ นสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ งสําคัญของเมื องตั้งอยู่ไม่ ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของ “ร้ านเครื่ องแก้ ว ”

“พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิ กาไอนา้ โบราณ” นอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้างทางของถนน ซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่ อยนานาชนิด อาทิ
ช็ อ ก โ ก แ ล็ ต

Le

TAO

ที่ มี ข า ย เ ฉ พ า ะ ที่

โอตารุ เค้ก และขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึก และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... จากนั้นนําท่ านถ่ ายรู ปเป็ นที่ ระลึ กกับ “นาฬิ กา
ไอนา้ โบราณ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรื อนบนโลกเท่ านั้น ซึ่ งเป็ นของขวัญจาก เมื องแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบั เมื องโอตารุ โดยนาฬิ กาจะมี
เสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุก ๆ 15 นาที และจะพ่นไอนํ้าออกมาทุก ๆ ชัว่ โมง เหมือนกับนาฬิกาไอนํ้าอี กเรื อนที่ ลอนดอน ... อิ สระให้ท่านเดิ นชมได้ ตามอัธยาศัย ... พร้ อมนํา
ท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ ‚พิพิธภัณฑ์ เครื่องแก้วและกล่องดนตรี‛ ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่ องประดับ และตกแต่งที่ทาํ มาจากแก้วมากมายหลากหลายรู ปแบบที่
งดงามยิ่งนัก หรื อจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รู ปแบบต่าง ๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเครื่ องแก้วด้วยช่ างผูช้ าํ นาญการ ... อิ สระ
ให้ท่านได้ “เลือกซื้อเลือกชม” สิ นค้าที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

หลังอาหารกลางวันนําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สิ นค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ ์ ‚โคนม‛ คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะ
สภาพภูมิอากาศและความอุ ดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทาํ ให้ “ช็ อกโกแล็ต ” มี รสชาติ ดีเยี่ยมกลมกล่ อมไม่ แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เลยก็ว่าได้ ...
ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ ม แบบจําลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลื อกชมและเลื อกซื้ อ
สิ นค้าได้อย่างจุใจ

ทัวร์ ญ่ ีปนุ่ (TAS) SAKURA HOKKAIDO HAKODATE PROGRAM 5D3N (XJ)

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมื องซัปโปโรมี ลักษณะคล้ายตารางหมาก
รุ ก ซึ่ งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ นและเมืองทัว่ ไปในญี่ปุ่นซึ่ งได้รับคําแนะนําาและพัฒนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญชาวอเมริ กนั ดังนั้นผังเมื องจึ งถูกออกแบบเป็ นสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า
ตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริ กา
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ‚อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่ งเมื องซัปโปโร ทําให้นักท่ องเที่ ยว
ท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม นํามาจากที่ทาํ การรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ ออกแบบอาคารนี้ เป็ น
สถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูก
ไฟไหม้ทาํ ให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติที่มีความสําคัญทางด้านวัฒนธรรม และสําหรั บ จัดงานเลี้ ยงต้อนรั บบุ คคลที่
สําคัญทางการเมือง ของรัฐบาลญี่ปุ่น ... นําท่านผ่านชม “หอนาฬิ กาโบราณ” สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโร ซึ่ ง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั นอกจากนี้ ยังถื อว่า
เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่ งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ าํ ค่าทางวัฒนธรรมที่สาํ คัญของ
ญี่ปุ่นอีกด้วย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ทานุกิ โคจิ‛ ย่านช้อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินในร่ ม อันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมื องซัปโปโร ที่ มีความยาวกว่า 900 เมตร กับ ร้ านค้ามากมายนับ
200 ร้าน ที่ให้ท่านเดินเลือกซื้ อสิ นค้าต่ าง ๆ อย่างจุ ใจ อาทิ เช่ น ร้ านสิ นค้า 98 เยน ร้ านรองเท้าและกระเป๋ าราคาถูกที่ มีให้เลื อกหลากหลายแบบที่ เริ่ มต้นราคาตั้งแต่

1050 เยน ร้านขายเครื่ องสําอางร้านขายอุปกรณ์เกีย่ วกับสุ นขั ร้านขายผลไม้พ้นื เมืองร้านเกมส์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟซัปโปโร” สวรรค์แห่งนักช้อปโดยมีหา้ งสรรพสิ นค้ามากมาย เช่น พาซิ โอ ไดมารุ และอาคาร ESTA เป็ นต้น ในอาคาร ESTA
มีศูนย์อาหารสไต์ลธ์ ี มพาร์ค ‘ราเม็ง รี พบั ลิค ซัปโปโร’ ท่านจะสามารถลิ้มรสราเมงชื่อดังจากทัว่ ฮอกไกโดได้ที่น้ ี นอกจากนี้ ยงั มี ตึกของ BIC CAMERA ซึ่ งเป็ น
สถานที่แห่งการบูชาเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยงั มี UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเสื้ อผ้ามากมายที่อยู่เหนืออาคาร 7 ชั้นของ BIC CAMERA และ
ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปี ย’ ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่กม็ าเปิ ดสาขาอยู่ดว้ ย

*** เพื่อให้ท่านใช้ เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่างๆ ***

ที่พัก : PREMIER HOTEL CABIN SAPPORO หรื อเทียบเท่ า
วันทีห่ ้ า

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55-15.10)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่ ”

0955

ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน

AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 621

ทัวร์ ญ่ ีปนุ่ (TAS) SAKURA HOKKAIDO HAKODATE PROGRAM 5D3N (XJ)

1510

ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น

*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพื่อท่องเทีย่ วหรือสํารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถู กเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและ
ญีป่ นปฏิ
ุ่ เสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลทีอ่ ยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ เดินทางวันที่ 19-23 เมษายน *วันสงกรานต์ *
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)

ท่านละ

37,900.- บาท
9,000.- บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

10,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชําระมัดจํ าทุกครั้ง
และรบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
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***ไม่ มีราคาเด็ก***
อัตราค่าบริการนี้รวม

1.

ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ

2.

ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน

3.

ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

4.

ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ

1,000,000.- บาท

(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม

1.

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น

2.

ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.

ค่าทําหนังสื อเดินทาง

4.

ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!

5.

ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงือ่ นไขการชาระเงิน

 สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 20วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด

2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
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3.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด

4.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด

5.

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด

6.

ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่ , สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ ยวบิ นพิเศษ
เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณี ใดๆ

7.

กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บ ค่ าตัว๋ เครื่ องบิ น

100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบั ราคาตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละกรุ๊ป)
8.

กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน รายการเดิ นทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่ คืนค่ า
ทัวร์ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น

หมายเหตุ

1.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ , สภาวะอากาศ ,
ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปั ญหาอื่นๆ โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคํานึ งถึ งประโยชน์และความปลอดภัยของท่ านเป็ น
สําคัญที่สุด

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ ปุ่น / การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดิ นทางไม่ ถูกต้อง และความประพฤติ ส่อไป
ในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงิ นมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้กต็ ่ อเมื่ อทางสายการบิ น และโรงแรมที่ พกั ได้ท าํ การพิจารณาคื นเงิ นส่ วนนั้นให้
แล้ว

4.

บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่ าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุ บัติเหตุ จากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษ ัท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการจัด ที่ นั่ง บนสายการบิ น หากลูกค้าในกรุ๊ ป ส่ งเล่ มพาสปอร์ ต ไม่ ถึ ง 15 ท่ า น ทางสายการบิ นไทยจะไม่ รั บจัด ที่ นั่ง ล่ วงหน้า ( PRE

CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบิ นไม่รับจองที่นั่ง LONG
LEG ทุกกรณี
6.

หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิ น,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ ทุ กครั้ งก่อนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบิ นอาจมี การปรั บ เปลี่ ยน
เที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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7.

สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่ วงฤดูหนาวฟ้ า
มืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนําว่าให้จองห้องพักสําหรั บ 2-3 คน / ห้อง หากท่ านจองห้องแบบเด็กไม่ เสริ มเตี ยงแล้วต้องการเปลี่ ยน
ภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สําหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุ กท่ านดูแลกระเป๋ าของตัวท่ านเอง บางโรงแรมที่ อยู่ในเมื อง ถนนค่ อนข้างแคบ รถบัสไม่ สามารถจอดหน้า
โรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

11.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

…โปรดอ่ านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพือ
่ ประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง…
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