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หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮีกาว่า ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอั นดับ
อุทยานแห่งชาติไดเซ็ ทสึซัง ซึ่งเป็ นอุทยานที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ป่ ุน
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า สวนสัตว์แห่งเมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์
ซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดศูนย์กลางความเจริญอั นดั บ5ของญี่ป่ ุน
ช้อปปิ้ งย่านซึซึกิโนะ ที่มีร้านค้ามากกว่า4,500ร้าน ให้ท่านเลือกซื้อของมากมาย
เมือง โอตารุ ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส
ถนนซาไกมาจิ ย่านช้อปปิ้ งสาคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ

กำหนดกำรเดิ นทำง
19-23 / 26 – 30 กันยำยน 2561
วันที่หนึ่ ง กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนำมบิ นชิ โตเซ่ (เกำะฮอกไกโด)
20.00น. พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 สาย
การบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์”พบกับเจ้าหน้ าที่ท่คี อยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ า
เคาน์เตอร์เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน่ งั ่ ทีน่ งั ่ บนเครื่อง 3-3-3 (น้ าหนักกระเป๋ า 20 กก./
ท่าน และขอสงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน หาก
ต้องการซือ้ เพิม่ ต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิม่ )*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลา
เครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่อง ดังนัน้ ผู้โดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ
ประตูขน้ึ เครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23.55น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 620มีบริการอาหารร้อนและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง(ยกเว้นน้ าอัดลม, น้ าผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6
ชัวโมง...เวลาท้
่
องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
วันที่สอง

ชิ โตเซ่ – อำซำฮิ กำว่ำ – หมู่บ้ำนรำเม็ง – อุทยำนแห่ งชำติ ไดเซ็ทสึซงั – น้ำตกกิ งกะ & น้ำตกริ ว
เซย์ – โซอุนเคียว
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ถึงสนำมบิ นชิ โตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปนุ่ ถือว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ป่ ุน และเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด...ผ่านพิธศี ุลกากรและ
ตรวจคนเข้าเมือง....นาท่านเดินทางสู่ เมืองอำซำฮิ กำว่ำ เมืองทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากซัป
โปโร ได้ช่อื ว่าเป็ นหลังคาของ ฮอกไกโดและเป็ นเมืองทีห่ นาวที่สุดแห่งหนึ่งของญีป่ ุน (ใช้เวลาเดินทาง
โดยประมาณ 2ชัวโมง)...เพื
่
่อนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนรำเม็งแห่ งอำซำฮีกำว่ำ ศูนย์รวมร้านราเม็งติด
อันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด...หมู่บา้ นแห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเม็งทีม่ ชี ่อื เสียง 8
ร้านทีต่ ่างแข่งขันกันทาราเม็งของตนเองให้อร่อยทีส่ ุดเพื่อสืบทอดมรดกทางปั ญญาทีถ่ ่ายทอดกันมาและ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้เป็ นที่เลื่องลือ ไปทัวโลก...อิ
่
สระให้ท่านได้
เลือก ลิม้ ลองรสชาติของราเม็งร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่อยแน่ นอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบ่ า้ นราเม็ง ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (1)

หลังอาหารนาเดินทางสู่เมือง โซอุนเคียว หมูบ่ า้ นเล็กๆ อันแสนน่ ารักทีอ่ ยู่ท่ามกลางหุบผาสูง เป็ นแหล่ง
น้าแร่ออนเซนทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังของญี่ป่ นุ และยังอยู่ในเขต อุทยำนแห่ งชำติ ไดเซ็ทสึซงั ซึง่ เป็ นอุทยาน
ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในญีป่ ่ นุ ครอบคลุมพืน้ ที่ ของ 4 เมืองบนเกาะฮอกไกโด ตัง้ แต่ทางใต้ของอาซาฮีกาว่า คามิกา
ว่า ไล่ลงไปทางบิเอะจนถึงฟุราโน่ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงบริเวณนี้นับว่าเป็ นจุดแรกๆของญี่ป่ นุ ทีใ่ บไม้จะเริม่
เปลีย่ นสีทวทั
ั ่ ง้ อุทยานจะเต็มไปด้วยสีส ันของใบไม้ทพ่ี ากันเปลีย่ นสีอวดความสวยงามของธรรมชาติโดย
จะเริม่ เปลี่ยนสีจากบริเวณยอดเขาก่อนไล่ลงมาเรื่อยๆท่านจะได้เห็นสีสนั ที่ เป็ นทัง้ สีแดง สีส้ม สีเหลือง
ทองสลับกับสีเขียวของต้นไม้ ท่านจนจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามดังภาพวาดด้
่
วยทิวทัศน์ท่ี
แสนงดงามนี้ ทาให้ทน่ี ่เี ป็ นหนึ่งในสถานทีย่ อดนิยมในการชมใบไม้เปลีย่ นสีทเ่ี กาะฮอกไกโดนอกจากนี้ยงั
มีแหล่งน้ าพุร้อนอยู่กว่า 10แห่ง เช่นน้ าพุร้อนโซอุนเคีย วออนเซนเป็ นต้น ระหว่างทางท่านจะได้สมั ผัส
บรรยากาศสุดแสนจะสบายเป็ นช่วงที่อากาศกาลังดีไม่รอ้ นและไม่หนาวจนเกินไปเป็ นช่วงแห่งสีสนั ทีถ่ ูก
แต่งแต้มความงดงามของใบไม้นานาพันธุท์ เ่ี ริม่ เปลีย่ นสีไม่ว่าจะเป็ นสีแดง สีน้าตาล สีเหลืองของใบเมเปิ้ ล
ทีค่ ละกันไปตามแต่ละสายพันธุซ์ ง่ึ เป็ นความสวยงามและเป็ นสีสนั ของเมืองทีด่ ูหลากหลายอารมณ์ทห่ี าชม
ได้ในแถบเอเชียและความสวยงามนัน้ ไม่แพ้ทางยุโรปเลยทีเดียว....จากนัน้ นาท่านแวะชมความงามของ
น้ำตกกิ งกะหรือน้ำตกแม่น้ำสีเงิ น มีขนาดความสูง 120 เมตร ในฤดูรอ้ นน้ าทีไ่ หลลงมาจากหน้าผานัน้
มีลกั ษณะเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสีเงินแสนงดงาม...ส่วนไม่ไกลกันนักมีอกี หนึ่ง
น้ าตก น้ำตกริ วเซย์ หรือ น้ำตกดำวตก มีขนาดความสูง 90 เมตร เนื่องจากน้ าตกทีไ่ หลออกมาจาก
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ชะง่อนผานัน้ เมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กาลังตกมาจากฟากฟ้ า ...นอกจากนี้
น้าตกทัง้ สองยังได้ช่อื ว่าเป็ นน้าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ าตกทัง้ สองแห่งนี้จะแข็งตัว
กลายเป็ นน้าแข็ง...อิสระให้ท่านเทีย่ วชมได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พร้อมเสิรฟ์ ท่านด้วยเมนูพเิ ศษ บุฟเฟ่ ต์ปยู กั ษ์ ให้ท่านได้ลม้ิ รสปูน้ าเย็นแห่ง เกำะฮอกไกโด ซึง่ ได้รบั
การกล่ า วขานจากนั ก โภชนาการญี่ป่ ุนว่ า เป็ น ปูน้ า เย็น ที่เ นื้ อ มีร สชาติอ ร่อ ยที่สุ ด และมีเ นื้ อ ที่นุ่ ม น่ า
รับประทานให้ท่านได้อมิ่ อร่อยแบบไม่อนั ้ !!!
ทีพ่ กั : SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/โอนเซ็น(Onsen) น้ าแร่
ในไสตล์ญป่ี ่ นุ ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ ชาวญี่ป่ นุ เชื่อว่าน้ าแร่ธ รรมชาติน้ีมสี ่วนช่วยเรื่อง โรคภัย
ไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันที่สำม

โซอุนเคียว - สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ – ซัปโปโร – มหำวิ ทยำลัยฮอกไกโด (ชมใบไม้เปลี่ยนสี ) –
หอนำฬิ กำโบรำณ – สวนสำธำรณะโอโดริ – ช้อปปิ้ ง ซึซึกิ โนะ – ซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) ….นาท่านเดินทางสู่ เมืองอำซำฮิ กำว่ำ เมืองที่ม ี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ช่อื ว่าเป็ นหลังคาของ ฮอกไกโดและเป็ นเมืองทีห่ นาวทีส่ ุด
แห่งหนึ่งของญีป่ นุ ...เพื่อนาท่านเดินทางสู่...นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ เป็ นสวนสัตว์แห่ง
เมืองหนาวท่านจะได้เ ห็นสัตว์แปลกๆหลากหลายสายพันธุ์รวมไปถึงสัตว์ท่อี าศัยอยู่ในโซนขัว้ โลก...นา
ท่านตื่นตากับ นกเพนกวิ น เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บนั ทึกภาพอย่างใกล้ชดิ กับเจ้า
เพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ าทีท่ ่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ าได้อย่างใกล้ชดิ ถึง 360 องศา...หมีขำวขัว้ โลกที่
เดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ ารักที่หาชมได้ยากไม่ต้องไปไกลถึงขัว้ โลก...พร้อมชมความซุกซนของ
แพนด้ำแดง...เฝ้ าชมความสง่างามของ เสือพันธุ์ไซบีเรี่ยน และ ฝูงสุนัขจิ้ งจอก...นอกจากนี้ท่านจะได้
พบกับสัตว์พน้ื เมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพื้นเมือง นกฮูก เหยีย่ ว และสิงโตทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

กลางวัน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่เมือง ซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดศูนย์กลางความเจริญอันดับ5ของญี่ป่ นุ ผัง
เมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัวไปในญี
่
่ป่ ุนซึ่ง
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ได้รบั คาแนะนาาและพัฒนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญชาวอเมริกนั ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
ตามพืน้ ฐานการวางผังเมืองของอเมริกา...นาท่านเดินทางสู่ มหำวิ ทยำลัยฮอกไกโด แหล่งท่องเทีย่ วขึน้
ชื่อเรื่องใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งยังไม่ค่อ ยเป็ นที่รู้ จกั กันเท่าไหร่นัก มหาวิทยาลัยฮอกไกโด โด่งดังเรื่องต้น
แปะก๊วยทีป่ ลูกเอาไว้กว่า70ต้นเลียบถนนยาว380เมตร...เมื่อมองขึน้ ไปบนท้องฟ้ าก็จะเห็นบรรยากาศต้น
แปะก๊วยสีเหลืองทัง้ แถบ(ขึ้นอยู่กบั สภำพอำกำศ)...นาท่านผ่านชมหอนำฬิ กำโบรำณ สัญลักษณ์คู่
เมืองซัปโปโรซึ่งสร้างขึน้ ตัง้ แต่ปีค.ศ.1878 ปั จจุบนั นอกจากนี้ยงั ถือว่าเป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมอันมีค่า
ของชาวญี่ป่ นุ ซึง่ ยังคงบอกเวลาอย่างเทีย่ งตรงมานานนับ 100 ปี ทัง้ ยังได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตลิ ้า
ค่าทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญของญี่ป่ ุนอีกด้วย...จากนัน้ ท่านสู่ สวนสำธำรณะโอโดริ สวนที่ตงั ้ อยู่ใจกลาง
เมืองซัปโปโรซึ่งแยกเมืองออกเป็ นสองฝั ง่ คือทางทิศเหนือและทิศใต้ มีทจ่ี อดรถกว้างประมาณกิโลมตร
ครึ่ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อ คของเมือ ง ในช่ว งฤดูร้อ นจะเป็ นพื้นที่ส ีเ ขียวที่ งดงาม และช่ว งต้นเดือ น
กุมภาพันธ์จะเป็ นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโรด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริเป็ นที่ตงั ้
ของทีวที าวเวอร์ซปั โปโร(Sapporo TV Tower)สูง150เมตร ซึง่ ด้านบนมีจุดชมวิวทีส่ ามารถมองเห็นวิวที่
สวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ทค่ี วามสูง 90เมตร ในช่วงกลางคืนทาว
เวอร์จะเปิ ดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม เป็ นสถานทีท่ น่ี ่ าสนใจอีกแห่งหนึ่งของ ซัปโปโร(ไม่รวม
ค่ำเข้ำชม)...อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งย่าน ซึ ซึกิโนะ ทีม่ รี า้ นค้ามากกว่า4,500ร้านให้ท่านได้ เลือกจับจ่ายซือ้
ของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จาหน่ ายกล้องดิจติ อล เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100
เยน ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชันวั
่ ยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องสาอาง อาทิ
Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo...ถนนใน ซัปโปโรจะไม่สมบูรณ์ไปได้เลยถ้าหากปราศจากร้านรา
เม็งซึง่ แหล่งทีข่ น้ึ ชื่อ คือ Ramen Yokocho หรือทีค่ นไทยรูจ้ กั กันดีในชื่อว่า ตรอกรำเม็ง ศูนย์รวมร้าน
ราเมนทีข่ น้ึ ชื่อทีส่ ุดในซัปโปโร แต่ละร้านไม่ใหญ่โตนัก แต่จะสังเกตได้ว่าร้านไหนอร่อ ยจากจานวนคิวของ
ลูกค้าทีร่ ออยู่*** เพื่อให้ ท่ำนได้ใช้ เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อคำ่ อิ สระตำมอัธยำศัย...ให้ ท่ำนได้
เลือกชิ มร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ***
ทีพ่ กั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่สี่

ซัปโปโร – โรงงำนช็อกโกแล็ต – โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิ พิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี –
ถนนซำไกมำจิ – มิ ตซุยเอ้ำท์เลต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)….นาท่านเดินทางสู่ โรงงำนช็อกโกแล็ต สินค้าขึน้
ชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ โคนม คุณภาพเยีย่ มมากมายทัวทั
่ ง้ เกาะสภาพ
ภูมอิ ากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาให้ ช็อกโกแล็ต มีรสชาติดเี ยีย่ มกลมกล่อมไม่แพ้ชอ็ ก
โกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้... ภายในโรงงานแห่งนี้มกี ารจัดแสดงอุปกรณ์การผลิต
ตัง้ แต่ยุคแรกเริม่ แบบจาลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขัน้ ตอน กระบวนการการผลิตและสามารถเลือกชม
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และเลือกซือ้ สินค้าได้อย่างจุใจ...นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ าทีโ่ ดดเด่น
ทีส่ ุดในเกาะฮอกไกโด...ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถี
ชีวติ ความเป็ นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ป่ นุ ***เพื่อให้ ท่ำนได้ใช้ เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อกลำงวัน
อิ สระตำมอัธยำศัย...ให้ท่ำนได้เลือกชิ มร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ***

ถึงเมืองโอตำรุเมืองทีท่ ่านจะได้ซมึ ซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส ...
นาท่านแวะชม คลองโอตำรุ ที่มคี วามยาว1,140เมตรและเชื่อ มต่อ กับอ่ าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่ อ น
ประมาณ ค.ศ.1920 ทีย่ ุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า จากคลังสินค้า ในตัว เมือ งโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเ วณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่ น พร้อ ม
ถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ รมิ คลองและวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงาม...แล้วนาท่านเดินสู่ถนนซำไกมำ
จิ (Sakaimachi Street)ย่านช้อปปิ้ งสาคัญของเมืองตัง้ อยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของร้ำน
เครื่องแก้ วพิ พิธภัณฑ์กล่ องดนตรีและนำฬิ กำไอน้ ำโบรำณ...นอกจากนี้ตลอดทัง้ สองข้างทางของ
ถนน ซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ทีม่ ขี าย
เฉพาะทีโ่ อตารุเค้กและขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมายของทีร่ ะลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดิน
ชมได้ตามอัธยาศัย...จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับ นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ สไตล์องั กฤษทีเ่ หลืออยู่
เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ ...ซึง่ เป็ นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนนาดา มอบให้กบั เมืองโอ
ตารุ…นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงั ขึน้ ทุกๆ15นาทีและจะพ่นไอน้ าออกมาทุกๆชัวโมงเหมื
่
อนกับนาฬิกาไอ
น้าอีกเรือนทีล่ อนดอน...อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ...พร้อมนาท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะ
ทีพ่ ิ พิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรีท่านจะได้ต่นื ตากับเครื่องประดับและตกแต่งที่ทามาจากแก้ว
มากมายหลากหลายรูปแบบทีง่ ดงามยิง่ นัก...หรือจะเลือกชมกล่องดนตรีรปู แบบต่างๆทีบ่ รรเลงเพลงอัน
แสนไพเราะพร้อมทัง้ ชมการสาธิการผลิตเครือ่ งแก้วด้วยช่างผูช้ านาญการ...อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ เลือก
ชม สินค้าทีผ่ ลิตจากเครือ่ งแก้วต่างๆ ติดไม้ตดิ มือฝากคนทางบ้าน...หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางช้อปปิ้ งที่
มิ ตซุย เอำท์เล็ทเอาท์เล็ททีแ่ รกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
หลากหลายทัง้ แบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงั ของญี่ป่ ุน และสินค้าดีราคาพิเศษที่ม ี ให้เลือกถึง 130
ร้านค้า ซึง่ ในบรรดาแบรนด์ดงั เหล่านี้ จะมีถงึ 58 แบรนด์ทเ่ี ป็ นแบรนด์ทเ่ี พิง่ เปิ ดสาขาในฮอกไกโด และ 9
แบรนด์ท่เี ปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกในประเทศญี่ป่ ุ นอีก9แบนด์ดงั ที่มาเปิ ดครัง้ แรกในญี่ป่ ุน มีทงั ้ สินค้าสาหรับ
สุภาพบุรุษ และสุ ภาพสตรี เด็ก อุ ปกรณ์กีฬ า นาฬิการ รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen,
Coach,Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ*** เพื่อให้ท่านได้ใช้
เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
ทีพ่ กั : AIR TERMINAL CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่ห้ำ

สนำมบิ นชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียม
เดินทางไปสนามบิน)สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบินXJ621
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื
***********************************************

หมายเหตุ :
1. รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้นราคา
ทัวร์โปรโมชันจะต้
่ องมีผู้โดยสาร จานวน 30 ท่านขึน้ ไป ในกรณีไม่ครบจานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รบั
การอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. รบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
4. กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครัง้
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เฉพาะลูกค้าที่มวี ตั ถุ ประสงค์เ พื่อท่องเที่ยวหรือ สารวจเส้นทางเท่านัน้ 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
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน) 19-23 / 26 – 30 กันยำยน 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี พัก เด็กอำยุ2-11ปี
พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เดี่ยว
(มีเตียงเสริ ม)
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
19-23 / 26 – 30 กันยำยน 2561
29,900 29,900
29,900
6,000
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ 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 ค่าประกัน
อุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์และพนักงานขับรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริป หากบริการดี น่ารัก สามารถเพิม่ ให้เป็ น
กาลังใจ ในการทางานได้
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
4. ค่าทาหนังสือเดินทาง
5. ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
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6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
4.
หำกจองก่อนวันเดิ นทำงน้ อยกว่ำ 30 วัน ต้องชำระรำคำทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
6.
ยกเว้นกรุป๊ ทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จาทีน่ งั ่ กับสายการบินและค่ามัดจาทีพ่ กั รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงิน
มัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7.
กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดตามความเป็ นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั ๋ว, ส่วนต่างของภาษีน้ ามัน
เชือ้ เพลิง / ตั ๋ว 1 ใบ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ถ้ามี
8.
กรณีทท่ี ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันทีท่ างบริษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตั ๋ว เครื่องบิน
แล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั ๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน้ อยู่กบั
ราคาตั ๋วเครือ่ งบินในแต่ละกรุป๊ )
9.
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ต่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
หมำยเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่ว งหน้ า รายการและราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่อ งจากสภาวะอากาศ, การเมือ ง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลีย่ น โดยทาง บริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ
และการยกเลิกเทีย่ วบิน
3. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,เกิด
จากการโจรกรรมและอุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
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เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่ว งหน้ า รายการและราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ , สภาวะอากาศ,ปั ญหาการจราจรอุบตั เิ หตุ ,
การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลีย่ น หรือปั ญหาอื่นๆโดยทางบริษทั ฯจะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ นุ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย/
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการ
ยกเลิกเทีย่ วบิน
ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทาง
สายการบิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้ว
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดทีน่ งั ่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน
ทางสายการบินไทยจะไม่รบั จัดที่นัง่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทัง้ กรุ๊ป แต่ทาง
บริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ล ะบ้านได้นัง่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รบั จองที่นัง่
LONG LEG ทุกกรณี
หากท่านที่ต้องออกตั ๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครัง้
ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ป่ นุ อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่ นตาม
สถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่รา้ นค้าจะปิ ด
บางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์
เนื่องจากโรงแรมในญี่ป่ ุนห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็กเรียนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ2-3 คน/ห้อง
หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มหี ้องว่างสาหรับเด็กเสริม
เตียงจะสะดวกกว่า
โรงแรมในญี่ป่ นุ ไม่มบี ริกรยกกระเป๋ าขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเองบางโรงแรม
ทีอ่ ยู่ในเมืองถนนค่อนข้างแคบรถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึง
โรงแรม
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่านเอง...

