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กาหนดการเดิ นทาง
13 – 17 , 27 มิ ถนุ ายน – 1 กรกฎาคม 2561
วันที่หนึ่ ง
กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบิ นชิ โตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)
19.00 น
พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 3) ณ เคาน์เตอร์ 4“
สายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์”พบกับเจ้าหน้าทีท่ ค่ี อยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณ
หน้าเคาน์เตอร์เครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ งั ่ ทีน่ งั ่ บนเครื่อง 3-3-3 (นํ้าหนักกระเป๋ า
20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธิ ์ในการเลือกทีน่ งั ่ บนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการ
บิน หากต้องการซือ้ เพิม่ ต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างเพิม่ ) *** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์เช็คอินปิ ด
บริก ารก่ อ นเวลาเครื่อ งออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือ นผู้โดยสารขึ้นเครื่อ ง ดังนัน้ ผู้โดยสาร
จําเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขน้ึ เครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***

23.55 น.

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 620 บริการอาหารร้อนและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ยกเว้นนํ้าอัดลม, นํ้าผลไม้, เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
6 ชัวโมง...เวลาท้
่
องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่

วันที่สอง

ชิ โตเซ่ – อาซาฮิ กาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – พิ พิธภัณฑ์ถา้ น้าแข็ง – น้าตกกิ งกะ & น้าตกริ วเซย์ –
โซอุนเคียว
ถึงสนามบิ นชิ โตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปนุ่ ถือว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ป่ นุ และเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด...ผ่านพิธศี ุลกากร
และตรวจคนเข้าเมือง….นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิ กาว่า เมืองทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับสองรอง
จากซัปโปโร ได้ช่อื ว่าเป็ นหลังคาของฮอกไกโดและเป็ นเมืองทีห่ นาวที่สุดแห่งหนึ่งของญีป่ ุน(ใช้เวลา

08.40 น.
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เดินทางโดยประมาณ 2ชัวโมง)...เดิ
่
นทางสู่ หมู่บ้านราเม็งแห่ งอาซาฮีกาว่า ศูนย์รวมร้านราเม็งติด
อันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด...หมูบ่ า้ นแห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเม็งทีม่ ชี ่อื เสียง
8 ร้านทีต่ ่างแข่งขันกันทําราเม็งของตนเองให้อร่อยทีส่ ุดเพื่อสืบทอดมรดกทางปั ญญาทีถ่ ่ายทอดกันมา
และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้เป็ นที่เลื่องลือไปทัวโลก...อิ
่
สระให้
ท่านได้เลือก ลิม้ ลองรสชาติของราเม็งร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่อยแน่นอน

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบ่ า้ นราเม็ง ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (1)
นําท่านสู่เมืองคามิคาวะ เพื่อชม พิ พิธภัณฑ์ถา้ น้าแข็ง เป็ นสถานทีจ่ ดั ถํ้าทีท่ ําจากหิมะท่านจะได้ช่นื
ชมกับผลงานการปั น้ ตุ๊กตาหิมะ...นอกจากนี้ภายในถํ้ายังมีความสวยงามของหิมะทีเ่ หมือนกับอยู่ในถํ้า
หินงอก หินย้อยและเชิญชวนท่านพิสูจน์ความเย็นในระดับ –41องศาในห้องพิเศษ นอกจากนี้ให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินกับการปั น้ หิมะเป็ นรูปตุ๊กตา อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย …
นําท่านเดินทางชมความงามของ น้าตกกิ งกะ หรือ น้ าตกแม่น้ าสี เงิ น มีขนาดความสูง 120 เมตร
ในฤดูรอ้ นนํ้าทีไ่ หลลงมาจากหน้าผานัน้ มีลกั ษณะเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้ายเส้ นด้ายสีเงิน
แสนงดงาม...ส่วนไม่ไกลกันนักมีอกี หนึ่งนํ้ าตก“น้ าตกริ วเซย์หรือน้าตกดาวตกมีขนาดความสูง90
เมตรเนื่องจากนํ้าตกทีไ่ หลออกมาจากชะง่อนผานัน้ เมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาว
ที่กําลังตกมาจากฟากฟ้ า...นอกจากนี้น้ํ าตกทัง้ สองยังได้ช่อื ว่าเป็ นนํ้ าตกคู่สามี ภรรยาอีกด้วย ส่วน
ในช่วงฤดูหนาวนํ้าตกทัง้ สองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็ นนํ้าแข็ง...อิสระให้ท่านเทีย่ วชมได้ตามอัธยาศัย
และบันทึก ภาพความสวยงามตามอัธ ยาศัย ....สมควรแก่ เ วลานํ าท่านเดินทางสู่เ มือ งโซอุนเคี ย ว
หมู่บ้านเล็กๆ อันแสนน่ ารักที่อยู่ท่ามกลางหุบผาสูงและยังอยู่ในเขตอุทยานแห่ งชาติ ไดเซ็ทสึ ซงั
นอกจากนี้ โ ซอุ น เคีย วยัง เป็ นแหล่ ง นํ้ า แร่ อ อนเซนที่ม ีช่ือ เสีย งโด่ ง ดัง ของญี่ป่ ุ นในแต่ ล ะปี จ ะมี
นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ นับล้านเข้ามาตากอากาศ แช่น้ําแร่เพื่อสุขภาพและบํารุงผิวพรรณ...เพื่อนําท่าน
เดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พร้อมเสิรฟ์ ท่านด้วยเมนูพเิ ศษ บุฟเฟ่ ต์ปยู กั ษ์ ให้ท่านได้ลม้ิ รสปูน้ําเย็นแห่ง เกาะฮอกไกโด ซึง่ ได้รบั
การกล่าวขานจากนัก โภชนาการญี่ป่ ุนว่าเป็ นปู น้ํ าเย็นที่เ นื้อมีรสชาติอ ร่อ ยที่สุดและมีเ นื้อที่นุ่ม น่ า
รับประทานให้ท่านได้อมิ่ อร่อยแบบไม่อนั ้ !!
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ที่พกั : SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้าแร่ธรรมชาติ ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen)
นํ้าแร่ในไสตล์ญป่ี ่ นุ ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ ชาวญีป่ ่ นุ เชื่อว่านํ้าแร่ธรรมชาติน้ีมสี ่วนช่วยเรื่อง
โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันที่สาม

โซอุนเคียว - บิ เอะ - Blue Pond – สวนชิ คิไซ โนะ โอกะ – ฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิ ตะ– ซัปโปโร –
สวนโอโดริ – หอนาฬิ กา(จุดถ่ายรูป) – ซึซึกิโนะ – ซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (3)นําท่านเดินทางสู่ เมืองบิ เอะ เมืองเล็กๆ ทีต่ งั ้ อยู่
บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ ด้ช่อื ว่า Small Town Of The Most Beautiful Hills ความเล็กทีแ่ สน
น่ ารักของเมืองนี้อยู่ทภ่ี าพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์
เล่ยต์ ดั สลับกับไร่ขา้ วโพดและมันฝรังสี
่ เขียวสดโดยมีสฟี ้ าครามของท้องฟ้ าตัดเป็ น ฉากหลังสลับเนิน
เขาเส้นทางทีเ่ รียกกันว่า Patchwork ชมความงามของภูเขาไดเสทซึนับเป็ นสถานทีท่ ส่ี วยงามเหมาะ
กับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจําอย่างยิง่ ...โดยสถานที่
แห่งนี้เป็ นทีร่ จู้ กั กันดีและได้รบั ความนิยมของชาวญี่ป่ นุ เพราะได้ถูก
ใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์และโฆษณาสินค้าต่างๆ มากมาย
อาทิรถยนต์นิสสัน มาสด้า และบุหรี่ไมลด์เซเว่น ..แล้วนํ าท่านแวะ
ชมความงดงามของ สระน้าสีน้าเงิ น หรือ อาโออิ เคะ สระนํ้าสีน้ํา
เงินทีส่ วยงามจับตาเหมือนต้องมนต์สะกด ... สระนี้เกิดหลังจากการสร้างเขื่อนในต้นนํ้ า ของแม่น้ําบิ
เอะ เขื่อนได้สร้างขึ้นเพื่อป้ องกันการระเบิดของภูเ ขาโทคาชิ ซึ่ งเกิดระเบิดขึ้นในเดือ นธันวาคมปี
1988...การสร้างเขือ่ นได้มผี ลทําให้กระแสนํ้าของแม่น้ําบิเอะไหลย้อน และสะสมจนกําเนิดเกิดบ่อนํ้าสี
นํ้ าเงินในป่ า แร่ธาตุ ในนํ้ าซึ่งเป็ นแร่อลูมเิ นียมไฮด๊อกไซด์ ทําให้เกิดคลื่นแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับชัน้
บรรยากาศโลกสะท้อนเป็ นกระจกส่องประกายระยับตัดกับทิวไม้ ทีล่ อบล้อมในธรรมชาติได้งดงามจับ
ใจ...อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย …นําท่านเดินทางสู่ สวนชิ คิไซ โนะ โอกะ ให้
ท่านเดินชมสวนดอกไม้นานาชนิดตัง้ อยู่บนเนินเขาลดหลันกั
่ นอย่างสวยงามซึ่ง มีช่อื ว่า Hill of
Shikisaiมีขนาด 7เฮกเตอร์...ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ ายรูปเป็ นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่มกับสวนที่ได้รบั
สมญานามว่าเป็ น Flower Paradise พบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ท่แี ข่งกันอวดสีสนั กัน
เหมือ นพรมหลากสีท่เี บ่ งบานพร้อมกันในฤดูร้อ นของฮอกไกโด...อีกทัง้ ภายในสวนยังมีจําหน่ าย
ผลผลิตทางการเกษตร ของที่ระลึกและร้านอาหารไว้คอยบริการ(การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กบั
สภาพอากาศ)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านบุฟเฟ่ ต์จากฟาร์มโทมิต ะ เมล่ อนสีทอง
เกรดพรีเมีย่ มสายพันธุท์ อ้ งถิน่ ของเกาะฮอกไกโดแช่เย็นหวานฉํ่า ให้ทุกท่านชิมกันอย่างจุใจ

บ่าย

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมือง ฟุราโน่ เมืองเล็กๆ ทีเ่ ต็มไปด้วยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้
นานาชนิดรวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และ บํารุงผิวพรรณ ที่สกดัจากดอกไม้ต่างๆ ที่มกี ลิน่ หอม
และประโยชน์มากมาย...เพื่อนําท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโทมิ ตะ ฟาร์มลาเวนเดอร์และดอกไม้สสี นั สดใส
...ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับดอกป๊ อปปี้ และดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ออกดอกผลิบานต้อนรับผู้มาเยือ น
พร้อมสัมผัสความงดงามของทุ่งสายรุง้ หลากหลายด้วยสีสนั สลับกันอย่างงดงามราวกับภาพวาด...ซึ่ง
ภายในฟาร์มแห่งนี้มสี วนดอกไม้อยู่ทงั ้ หมด6สวนที่ผลัดกันออกดอกเบ่งบานสลับกันตามฤดูกาล...
(การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กบั สภาพของอากาศ)...ในฤดูรอ้ นสําหรับฮอกไกโดนี้นักท่องเทีย่ วนิยม
มาชมดอกไม้ ก ั น มากที่ สุ ด คื อ ช่ ว งปลายเดื อ นมิ ถุ น ายน -สิ ง หาคมแต่ ช่ ว งที่ ส วยที่ สุ ด คื อ
เดือนกรกฎาคมซึง่ ถือเป็ นช่วงเวลาทีด่ อกไม้ทุกสวนพร้อมใจกันผลิบานและส่งกลิน่ หอมโดยท่านจะได้
เดินชมทุ่งดอกไม้ต่างๆ ทีส่ วยงามทอดยาวไปสุดลูกหูสายตา มองแล้วสุดแสนโรแมนติคยิง่ นัก... อิสระ
ให้ท่า นได้เ ลือ กบันทึก ภาพความงามตามอัธ ยาศัย ...หรือ จะเลือ กศึก ษาประวัติค วามเป็ นมาและ
วิวฒ
ั นาการต่างๆของฟาร์มได้ท่ี Hanabito House...เลือกเพลินตากับ ดอกลาเวนเดอร์ ทีส่ วยสดได้
ทัง้ ปี ท่ี Green House(เปิ ดให้ชมเฉพาะบางเดือน)...หรือจะเลือกชมและซือ้ ผลิตภัณฑ์จากดอกไม้แห้ง
ได้ท่ี Dried Flower House...แล้วมาสูดกลิน่ ความหอมของมวลดอกไม้หลากหลายชนิดทีไ่ ด้ทําการ
สกัดมาเป็ นนํ้าหอมที่ Perfume Workshop...หรือจะเลือกนัง่ จิบชา-กาแฟ หรือทานไอศกรีมรสชาติ
หอมอร่อย พร้อมชมธรรมชาติให้เพลินตาที่ Potpourri House ตามอัธยาศัย...สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางสู่เมือง ซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ป่ นุ ผัง
เมืองซัปโปโรมีลกั ษณะ คล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดา หมู่บ้านและเมืองทัวไปในญี
่
่ป่ ุน
ซึ่ง ได้ร บั คํา แนะน่ า และพัฒ นาจาก ผู้เ ชี่ย วชาญชาวอเมริ กัน ดัง นัน้ ผัง เมือ งจึง ถู ก ออกแบบเป็ น
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้าตามพืน้ ฐานการวางผังเมืองของอเมริกา...นําท่านสู่ สวนสาธารณะโอโดริ สวนทีต่ งั ้ อยู่
ใจกลางเมือ งซัปโปโร ซึ่งแยกเมือ งออกเป็ นสองฝั ง่ คือ ทางทิศ เหนือ และทิศ ใต้ มีท่จี อดรถกว้า ง
ประมาณกิโลมตรครึง่ กินพืน้ ทีถ่ งึ 12 บล็อคของเมือง ในช่วงฤดูรอ้ น จะเป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียวทีง่ ดงาม และ
ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็ นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะ ซัปโปโร ด้านทิศตะวันออกของ
สวนโอโดริ เป็ นทีต่ งั ้ ของ ทีวที าวเวอร์ ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซึง่ ด้านบนมีจุด
ชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ทค่ี วาม
สูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิ ดไฟประดับประดา เพื่อความสวยงาม เป็ นสถานที่ท่ี
น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซัปโปโร(ไม่รวมค่าเข้าชม)...นําท่านแวะถ่ายรูปคู่กบั สัญลักษณ์ของเมืองซัป
โปโร คือ หอนาฬิ กาโบราณ เมือง ซึง่ สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปีค.ศ.1878 ปั จจุบนั ถือว่า เป็ นสัญลักษณ์ค่เู มือง
นอกจากนี้ ยั ง ถื อ ว่ า เป็ นสมบั ติ ท างวั ฒ นธรรมอั น มี ค่ า ของชาวญี่ ป่ ุ น ซึ่ ง ยั ง คงบอกเวลา
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อย่างเทีย่ งตรงมานาน นับ 100 ปี ทัง้ ยังได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตลิ ้ําค่าทางวัฒนธรรมที่สําคัญ
ของญีป่ ่ นุ อีกด้วย...อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งย่าน ซึ ซึกิโนะ ทีม่ รี า้ นค้ามากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือก
จับจ่ายซื้อ ของมากมายเช่ นร้าน Big Camera จําหน่ ายกล้อ งดิจติ อล เครื่อ งใช้ไฟฟ้ า และ
อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขายเสือ้ ผ้าแฟชันวั
่ ยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยา
และเครื่องสําอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo ... ถนนใน ซัปโปโรจะไม่สมบูรณ์ไปได้
เลย ถ้าหากปราศจากร้านราเม็งซึง่ แหล่งทีข่ น้ึ ชื่อ คือ Ramen Yokocho หรือทีค่ นไทย รูจ้ กั กันดีใน
ชื่อว่า “ตรอกราเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเมนที่ข้นึ ชื่อที่สุดในซัปโปโร แต่ละร้านไม่ใหญ่โตนัก แต่จะ
สังเกตุได้ว่าร้านไหนอร่อยจากจํานวนคิวของลูกค้าที่รออยู่ *** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้ม
ค่าอาหารมือ้ คํ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
ที่พกั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่

ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิ กาไอน้าโบราณ – พิ พิธภัณฑ์
เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด- อาคารที่ทาการ
รัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้ งมิ ตซุยเอ้าท์เลต – ชิ โตเซ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)...นําท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต สินค้า
ขึน้ ชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ โคนม คุณภาพเยีย่ มมากมายทัวทั
่ ง้ เกาะ
สภาพภูมอิ ากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทําให้ ช็อกโกแล็ต มีรสชาติ ดี เยีย่ มกลมกล่อม
ไม่แ พ้ช็อ กโกเแล็ต จากประเทศสวิส เซอร์แลนด์เ ลยก็ว่าได้...ภายในโรงงานแห่ งนี้ม ีการจัดแสดง
อุปกรณ์การผลิตตัง้ แต่ยุคแรกเริม่ แบบจําลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขัน้ ตอน กระบวนการการผลิต
และสามารถเลือกชมและเลือกซือ้ สินค้าได้อย่างจุใจ...นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้า
ทางนํ้าทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุดในเกาะฮอกไกโด..ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของ
ธรรมชาติและภาพวิถชี วี ติ ความเป็ นอยูอ่ ย่างเรียบง่ายของญีป่ ่ นุ ...ถึงเมือง โอตารุ เมืองทีท่ ่านจะได้ซมึ
ซับกับภาพบรรยากาศและกลิน่ อายประหนึ่งว่าเดินอยู่ ในเมืองเวนิสแวะชม คลองโอตารุ ที่มคี วาม
ยาว1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึง่ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ทีย่ ุคอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอ
ตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่รมิ
คลองและวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงาม...พร้อมนําท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
และกล่องดนตรี ท่านจะได้ต่นื ตากับเครื่องประดับและตกแต่งทีท่ ํามาจากแก้วมากมายหลากหลาย
รูปแบบที่งดงามยิง่ นัก...หรือ จะเลือกชม กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะ
พร้อมทัง้ ชมการสาธิตการผลิตเครื่องแก้วด้วยช่ างผู้ชํานาญการ...อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม
สินค้าทีผ่ ลิตจากเครือ่ งแก้วต่างๆ ติดไม้ตดิ มือฝากคนทางบ้าน ...จากนัน้ นําท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับ
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นาฬิ กาไอน้ าโบราณ สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ ...ซึ่งเป็ นของขวัญจาก
เมือง แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบั เมืองโอตารุ...นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงั ขึ้น ทุกๆ15
นาที และจะพ่นไอนํ้าออกมาทุกๆ ชัวโมง
่
เหมือนกับนาฬิกาไอนํ้า อีกเรือนทีล่ อนดอน...ไม่ใกล้ไม่ไกล
จากนาฬิกา ทุกท่านสามารถเดินข้ามไปยัง ถนนซาไกมาจ ถนนซาไกมาจิเต็มไปด้วยร้านขายอาหาร
ทะเลสด ๆ ทีภ่ มู ใิ จนําเสนอหอยเชลล์กระทะร้อนและแมงดาทะเลยักษ์ทแ่ี ม้แต่ชาวประมงผูโ้ ชกโชนยัง
ต้องทึ่ง อาหารทะเล ที่นํามาโชว์ทุกตัวสามารถซือ้ และย่างให้เห็นกันสด ๆ โอตารุยงั ขึน้ ทําเนียบเป็ น
แหล่งของอาหารทะเลทีส่ ดและรสเลิศทีส่ ุดของแดนปลาดิบ อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่เ มือ ง ซัป โปโร เมือ งหลวงของเกาะฮอกไกโด ศู น ย์ก ลางความเจริญ อัน ดับ 5
ของญีป่ ่ นุ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลีย่ นเพื่อให้
สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด...ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปั กษ์รกั ษาให้ชนชาวเกาะฮอกไก
โด มีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี ดงั เช่นภูมภิ าคคันโต...แต่
ทีน่ ่ีกเ็ ป็ นทีส่ ําหรับให้คนท้องถิน่ ได้กราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีส่ งิ สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญ
และกํ า ลัง ใจสื บ ไป…นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ อ าคารที่ ท าการรัฐ บาลเก่ า สร้ า งขึ้น ในปี ค.ศ.1888
สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโรทําให้นักท่องเทีย่ วท้องถิน่ และต่างชาติ
รูจ้ กั กันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม...นํ ามาจากที่ทําการรัฐแมสซาซูเสทท์ใน
ประเทศสหรัฐ อเมริก า ผู้ท่ีอ อกแบบอาคารนี้ เ ป็ น สถาปนิ ก ท้อ งถิ่น และสร้า งอาคารนี้ โ ดยใช้ว ัส ดุ
ภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และ สูง ที่สุดในประเทศญี่ป่ ุน และเป็ นสัญลักษณ์ของ
รัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทําให้ต้องสร้างขึน้ มาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปั จจุบนั ถูกอนุ รกั ษ์ไว้ให้เป็ น
สมบัตทิ ม่ี คี วามสําคัญทางด้านวัฒนธรรม และสําหรับจัดงานเลีย้ งต้อนรับบุคคลทีส่ ําคัญทางการเมือง
ของรัฐบาลญี่ป่ ุน…นํ าท่านเดินทางช้อ ปปิ้ งที่ มิ ตซุ ย เอาท์เล็ท เอาท์เ ล็ทที่แรกของMitsuiท่านจะ
เพลิดเพลินกับการ เลือกซือ้ สินค้า แบรนด์เนม ชื่อดังหลากหลายทัง้ แบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงั
ของญีป่ ่ นุ และสินค้าดีราคาพิเศษทีม่ ี ให้เลือกถึง 130 ร้านค้าซึง่ ในบรรดาแบรนด์ดงั เหล่านี้ จะมีถงึ 58
แบรนด์ทเ่ี ป็ นแบรนด์ทเ่ี พิง่ เปิ ดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ทเ่ี ปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกในประเทศญี่ป่ นุ
อีก 9 แบนด์ดงั ทีม่ าเปิ ดครัง้ แรกในญีป่ ่ นุ มีทงั ้ สินค้าสําหรับสุภาพบุรษุ และสุภาพสตรีเด็ก อุปกรณ์กฬี า
นาฬิการ รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie,
Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือ้ คํ่าอิสระตามอัธยาศัย
... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในมิตซุยเอาท์เล็ต ***
ทีพ่ กั : AIR TERMINAL CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า
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สนามบิ นชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)...(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อ
เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 621
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื
***********************************************

หมายเหตุ :
1. รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้นราคา
ทัวร์โปรโมชันจะต้
่ องมีผู้โดยสาร จํานวน 30 ท่านขึน้ ไป ในกรณีไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รบั
การอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. รบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
4. กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชําระมัดจําทุกครัง้
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เฉพาะลูกค้าที่มวี ตั ถุ ประสงค์เ พื่อท่องเที่ยวหรือ สํารวจเส้นทางเท่านัน้ หากท่านถู ก
เจ้า หน้ า ที่ต รวจคนเข้า เมือ งของทางประเทศไทยและญี่ป่ ุนปฏิเ สธการเข้า -ออกเมือ ง ถือ เป็ น เหตุ ผ ลที่อ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ แก่ท่าน
6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

13 – 17 มิ ถนุ ายน 2561
27 มิ ถนุ ายน – 1 กรกฎาคม 2561

ผูใ้ หญ่

33,900

เด็กอายุ2-11ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(มีเตียงเสริ ม)
33,900

เด็กอายุ2-11ปี
พัก
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เดี่ยว
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
33,900
6,000

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ไป – กลับชัน้ ทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปี ขน้ึ ไป ค่า
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
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ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าทิปมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์และพนักงานขับรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริป หากบริการดี น่ารัก สามารถเพิม่ ให้
เป็ น กาลังใจ ในการทางานได้
ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 30 วัน ต้องชาระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
6.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
7.
ยกเว้นกรุป๊ ทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จําทีน่ ัง่ กับสายการบินและค่ามัดจําทีพ่ กั รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงิน
มัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
8.
กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทัง้ หมดตามความเป็ นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั ๋ว, ส่วนต่างของภาษีน้ํ ามัน
เชือ้ เพลิง / ตั ๋ว 1 ใบ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ถ้ามี
9.
กรณีทท่ี ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันทีท่ างบริษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตั ๋ว เครื่องบิน
แล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั ๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน้ อยู่กบั
ราคาตั ๋วเครือ่ งบินในแต่ละกรุป๊ )
10. กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
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หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้
ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั เิ หตุ, การเมือง, สายการบิน
, อัตราแลกเปลีย่ น หรือปั ญหาอื่นๆ โดยทาง บริษทั ฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสําคัญทีส่ ุด
2.
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ นุ / การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิก
เทีย่ วบิน
3.
ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืน เงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสาย
การบิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้ว
4.
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
5.
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดที่นัง่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15ท่านทาง
สายการบินไทยจะไม่รบั จัดที่นัง่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN)อาจต้องนัง่ แยกกันทัง้ กรุ๊ป แต่ทางบริษทั จะ
พยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงด้
ั ่ วยกันโปรดทราบ!!!ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ งLONG
ั่
LEGทุกกรณี
6.
หากท่านที่ต้องออกตั ๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อน
ทําการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นเทีย่ วบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.
สําหรับการเดินทางช่วงปี ใ หม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุด ญี่ป่ ุน อาจเจอปั ญ หารถติด คนแน่ นตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ด
บางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8.
เนื่องจากโรงแรมในญี่ป่ ุนห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนํ าว่าให้จองห้องพัก สําหรับ 2-3 คน / ห้อง
หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลีย่ นภายหลังอาจไม่มหี อ้ งว่าง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะ
สะดวกกว่า
9.
โรงแรมในญี่ป่ นุ ไม่มบี ริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่
อยูใ่ นเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่านเอง...

