กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

25 – 29 มีนำคม 2563

(ปรับราคาลง)

*หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด หากต้องการเปลีย่ นแปลงต้องชาระค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม

วันที่

กำหนดกำรเดินทำง

1

สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

2

สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) ( 02.10 – 10.40 ) – โนโบริเบทสึ –
บ่ อโคลนจิโกคุดำนิ – ทะเลสำบโทยะ – ภูเขำไฟอุสึซัน (เคเบิล้ ) –

3

ฟำร์ มหมีสีนำ้ ตำล – ออนเซน
โทยะ – คลองโอตำรุ – หอนำฬิ กำไอนำ้ โบรำณ – พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ว
และกล่องดนตรี – ถนนซำไคมำจิ – โรงงำนช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร –
ช้ อปปิ้ งย่ำนซึซึกโิ นะ

เช้ ำ เที่ยง

คำ่

โรงแรม

✈

-







 HOTEL HANABI
(HOTEL
+ KANI)OR SIMILAR


SAPPORO TOKYU REI
OR SIMILAR
HOTEL GRAND
TERRACE CHITOSE
OR SIMILAR

4

ซัปโปโร – ตลำดเช้ ำโจไก – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำล
เก่ำ – ช้ อปปิ้ งสถำนีซัปโปโร – ช้ อปปิ้ งเรร่ ำเอำท์เล็ท





-

5

สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) – สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
( 09.40 – 15.35 )


✈

-

-

วันทีห่ นึ่ง

สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

2200

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 และไม่มปี ระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่ อง ดังนั้น
ผู้โดยสำร จำเป็ นต้องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลำเครื่ องออกอย่ำงน้ อย 45 นำที ***

วันทีส่ อง

สนำมบินชิ โตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) ( 02.10 – 10.40 ) – โนโบริ เบทสึ – บ่ อโคลนจิโ กคุดำนิ – ทะเลสำบโทยะ – ภูเขำไฟอุสึซัน
(เคเบิล้ ) – ฟำร์ มหมีสีนำ้ ตำล – ออนเซน

0210

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 620
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

1040

ถึ งสนำมบิน ชิ โ ตเซ่ “เมื องซั ปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถื อ ว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ ปุ่น และเป็ นศูนย์ก ลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

นาท่านเดินทางสู่ เมือง “โนโบริเบทสึ ” เมืองที่มีชื่อเสี ยงด้านบ่อน้ าพุร้อนประจาภูมิภาคฮอกไกโด ... เพื่อนาท่านเดินทางสู่
“จิโกคุดำนิ” หรื อ “หุบเขำนรก” เป็ นหุ บเขาที่งดงามตั้งอยูต่ อนเหนื อย่านบ่อน้ าร้อนโนโบริ เบทสึ น้ าร้อนในลาธารของ
หุ บเขาแห่ งนี้มีแร่ ธาตุกามะถันซึ่งเป็ นแหล่งต้นน้ าของย่านบ่อน้ าร้อน เส้นทางตามหุ บเขาสามารถเดินไต่ข้ ึนเนินไปเรื่ อยๆ
ประมาณ 20-30 นาทีจะพบบ่อ โอยุนุมะ (Oyunuma) เป็ นบ่อ น้ าร้ อนที่มีอุณหภู มิ 50 องศา และยังมีบ่อ โคลนเดือดที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติอุดมไปด้วยแร่ กามะถันที่เกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกามะถัน แล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมกันจน
เกิดเป็ นแอ่งและไหลผ่านเป็ นแม่น้ าหลายร้อยเมตร สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เท้า และเชิญท่านเลือกหามุมถูกใจ
บันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” หรื อ “โทโยโกะ” หนึ่ งในทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของญี่ปุ่น
ตั้งอยูภ่ ายใน “อุทยานแห่ งชาติชิคอ็ ทสึ – โทยะ” ทะเลสาบแห่ งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปี ที่แล้ว
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสู งต่าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่ งที่ยงั คงคลุกกรุ่ นอยู่ โดยสังเกตุได้จากไอน้ าร้อ นที่พุ่ง
ออกมาเป็ นควันขาวให้ได้เห็ น ทะเลสาปแห่ งนี้ มีลกั ษณะกลม เส้นรอบวงประมาณ 40 กิโลเมตร และยังมีจุดเด่น คือ
มีเกาะที่ผดุ ขึ้นกลางทะเลสาบ
จากนั้นนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็ นการ “นั่งกระเช้ ำไฟฟ้ำ” สู่ “ภูเขำไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีทอี่ ำกำศเอื้ออำนวย)
ที่ได้ชื่อว่าเป็ นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปนในช่
ุ่
วง 100 ปี ที่ผา่ นมา และเป็ นจุดศูนย์กลางที่ทาให้เกิดทะเลสาบโทยะ
และพบว่าภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุข้ ึนมาเป็ นระยะทุก 20-50 ปี ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ของพื้นที่แถบนี้อยู่
อย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทาให้เกิด “ภูเขำไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan)
ปัจจุบนั ภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้วแต่ยงั มีควันขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพื้นหิ นบนยอดเขาซึ่ งมีความร้อ นสู ง
มาก เป็ นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิว
ทิวทัศน์ในอีกรู ปแบบหนึ่ง
จากนั้นนาท่านชมแหล่งเพาะพันธุ์หมีสีน้ าตาล “สวนหมีภูเขำไฟโชวะชินซัน”(Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้
กับ สถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสึท่านสามารถเยีย่ มชมลูกหมีสีน้ าตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุ
ร้าย ที่จะมาโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็ นภาพที่น่ารักน่ าเอ็นดูทีเดียว หากต้องการใกล้ชิดกับเหล่าหมีก็
สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ ”กรงมนุษย์” ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ าตาลเดินผ่านไปมา ท่านจะได้ยนิ เสี ยงและได้
กลิ่นของหมีผา่ นรู ระบายอากาศเล็กๆนอกจากนี้ยงั มีร้านขายขนมปัง และแอปเปิ้ ล กับนักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอีก
ด้วย …อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ ารัก ฉลาดแสนรู ้ของของเหล่าหมี สี น้ าตาลพันธุ์หมีที่หาได้ยากในปั จจุ บนั
ซึ่ งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริ น และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ชาวไอนุ เชื่อกันว่าหมีสีน้ าตาลนี้ ถือเป็ นสัตว์
เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย ... ให้ท่านได้บนั ทึกภาพความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ าตาลตามอัธยาศัย
คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (2)
พร้ อมเสิ ร์ฟท่ ำนด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกำะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนัก โภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่เ นื้ อมีรสชาติ อ ร่ อ ยที่สุ ดและมีเนื้ อ ที่นุ่มน่ ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่ อย
“แบบไม่อ้นั ”

ทีพ่ กั : HOTEL HANABI TOYA หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบนำ้ แร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีส่ ำม

โทยะ – คลองโอตำรุ – หอนำฬิ กำไอน้ำโบรำณ – พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้วและกล่ องดนตรี – ถนนซำไคมำจิ – โรงงำนช็อกโกแล็ต –
ซัปโปโร – ช้ อปปิ้ งย่ำนซึซึกโิ นะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตา
กับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ย บง่ายของญี่ปนุ่ ... ถึงเมือง “โอตำรุ” เมืองที่
ท่ า นจ ะได้ ซึ มซั บ กั บ ภ า พบร ร ยา ก า ศแล ะก ลิ่ นอ า ยปร ะห นึ่ งว่ า เ ดิ นอยู่ ใ นเ มื อ งเว นิ ส แวะชม “คล อ ง
โอตำรุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยคุ อุตสาหกรรมการ
ขนส่ งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่ งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้า ในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยัง
ท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พร้อม
นาท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี ” ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่ องประดับและ
ตกแต่ งที่ทามาจากแก้ว มากมายหลากหลายรู ปแบบที่งดงามยิ่งนัก หรื อ จะเลื อ กชม “กล่ อ งดนตรี ” รู ปแบบต่ างๆ ที่
บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเครื่ องแก้วด้วยช่ างผูช้ านาญการ ... อิสระให้ท่านได้
“เลือกซื้อ เลือกชม” สิ นค้าที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ
“นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ” สไตล์อ ังกฤษ ที่เ หลื อ อยู่เพียง 2 เรื อ นบนโลกเท่านั้น ซึ่ งเป็ นของขวัญจากเมือง แวนคู เวอร์
ประเทศแคนนาดามอบให้ก ับเมืองโอตารุ นาฬิ ก าจะมีเ สี ยงดนตรี ดังขึ้ นทุกๆ 15 นาที และจะพ่นไอน้ าออกมาทุกๆ
ชัว่ โมง เหมือนกับนาฬิกาไอน้ า อีกเรื อนที่ลอนดอน ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนาฬิกา ทุกท่านสามารถเดินข้ามไปยัง “ถนนซำ
ไกมำจิ” ถนนซาไกมาจิเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด ๆ ที่ภูมิใจนาเสนอหอยเชลล์กระทะร้อนและแมงดาทะเลยักษ์
ที่แม้แต่ชาวประมงผูโ้ ชกโชนยังต้องทึ่ง อาหารทะเลที่นามาโชว์ทุกตัวสามารถซื้อและย่างให้เห็ นกันสด ๆ โอตารุ ยงั ขึ้น
ทาเนียบเป็ นแหล่งของอาหารทะเลที่สด และรสเลิศที่สุดของแดนปลาดิบ อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “โรงงำนช็อกโกแล็ต” สิ นค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่ องจากเป็ นแหล่ ง
เพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยีย่ มมากมายทัว่ ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาให้ “ช็อกโก
แล็ต” มีรสชาติดีเยีย่ มกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่ งนี้มีการ
จัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ ม แบบจาลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถ
เลือกชมและเลือกซื้อสิ นค้าได้อย่างจุใจ

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของญี่ปนุ่
ผังเมือ งซัปโปโรมีล ักษณะคล้ายตารางหมากรุ ก ซึ่ งแตกต่ างจากบรรดาหมู่บา้ นและเมืองทัว่ ไปในญี่ปุ่นซึ่ งได้รับคา
แนะนาาและพัฒนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญชาวอเมริ กนั ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผัง
เมืองของอเมริ กา
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ยา่ นช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกโิ นะ” ที่มีร้านค้ามากกว่า
4,500 ร้ านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้ อของมากมาย เช่ น ร้ าน Big Camera จาหน่ ายกล้องดิจิตอล เครื่ อ งใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิ คส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่ องสาอาง
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo
คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (5)

ทีพ่ กั : SAPPORO TOKYU REI หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ี่

ซัปโปโร – ตลำดเช้ ำโจไก – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ – ช้ อปปิ้ งสถำนีซัปโปโร – ช้ อปปิ้ งเรร่ ำเอำท์เล็ท

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (6)

นาท่านเดิ นทางสู่ “ตลำดเช้ ำโจไก” ประกอบด้ว ยร้ านค้า และร้ านอาหารกว่า 80 ร้ าน เรี ยงรายตลอดบล็อ กขึ้ นไป
นอกตลาดขายส่ งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็ นหนึ่ งในตลาดที่ใหญ่ที่สุ ดของเมือ ง ร้ านค้า
ต่างๆจาหน่ายอาหารทะเลเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์ และ
ยัง
มี ผ ลผลิ ต อื่ น ๆในท้อ งถิ่ น เช่ น ข้า วโพด แตงโม และมัน ฝรั่ ง ตามฤดู ก าล สิ น ค้า ที่ ต ลาดแห่ ง นี้ มี ร าคาเหมาะสม
ไม่ แ พงมากนั ก เช่ น เดี ย วกัน กับ ตลาดอื่ น ๆ ทั่ว ประเทศญี่ ปุ่ น อาหารท้อ งถิ่ น ที่ ข้ ึ นชื่ อ คื อ อาหารทะเลสดๆ
เสิ ร์ฟพร้อมข้าว เรี ยกว่า “ดงบุริ” ... อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้ออาหารสดต่างๆอย่างจุใจ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ ำฮอกไกโด” หรื อเดิมชื่อ “ศำลเจ้ ำซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะ
เมื อ งฮอกไกโด ... ศาลเจ้า ชิ น โตนี้ คอยปกปั ก ษ์รั ก ษาให้ช นชาวเกาะฮอกไกโด มี ค วามสงบสุ ข ถึ ง แม้จ ะไม่ ได้มี
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต ... แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่ งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (7)

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “อำคำรที่ทำกำรรั ฐบำลเก่ ำ ” สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ ถื อ เป็ น
สัญลักษณ์แห่ งเมือง ซัปโปโร ทาให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้างของโดม
แปดเหลี่ยม ... นามาจากที่ทาการรัฐแมสซาซู เสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้ เป็ นสถาปนิกท้องถิ่น
และสร้ างอาคารนี้ โดยใช้ว สั ดุ ภายในประเทศ อาคารนี้ เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่ และสู งที่สุ ดในประเทศญี่ ปุ่นและเป็ น
สัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูกอนุ รักษ์ไว้ให้เป็ น
สมบัติที่มีความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม และสาหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สาคัญทางการเมือง ของรัฐบาลญี่ปนุ่
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สถำนีรถไฟซัปโปโร” สวรรค์แห่ งนักช้อปโดยมีห้างสรรพสิ นค้ามากมาย เช่น พาซิโอ ไดมารุ
และอาคาร ESTA เป็ นต้น ในอาคาร ESTA มีศูนย์อาหารสไต์ล์ธีมพาร์ ค “รำเม็ง รีพับลิค ซัปโปโร” ท่านจะสามารถลิ้ม
รสราเมงชื่ อดังจากทัว่ ฮอกไกโดได้ที่น้ ี นอกจากนี้ ยังมีตึกของ BIC CAMERA ซึ่ งเป็ นสถานที่แห่ งการบูชาเครื่ องใช้
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นอกจากนี้ ย งั 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 มีร้านขายของ
ฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่ก็มาเปิ ดสาขาอยูด่ ว้ ย
จากนั้นนาท่านเดินทางช้อปปิ้ งกันต่อที่ “เรร่ ำ เอำท์เล็ท” ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสิ นค้า “แบรนด์ เนม” ชื่อดัง
หลากหลายทั้งแบรนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงั ของญี่ปุ่น และสิ นค้าดี ราคาพิเศษที่มี ให้เ ลื อกถึ ง 130 ร้ านค้าซึ่ งใน
บรรดาแบรนด์ดงั เหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็ นแบรนด์ที่เพิ่งเปิ ดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิ ดตัวเป็ นครั้ง
แรกในประเทศญี่ปนุ่ อีก 9 แบนด์ดงั ที่มาเปิ ดครั้งแรกในญี่ปุ่น มีท้งั สิ นค้าสาหรับสุ ภาพบุรุษและสุ ภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์
กี ฬ า นาฬิ ก า รองเท้ า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva
Levi Vans ฯลฯ
*** เพื่ อให้ ท่ำนใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำ อิสระอำหำรมื้อคำ่ ตำมอัธยำศัย ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำต่ ำง ๆ ***

ทีพ่ กั : HOTEL GRAND TERRACE CHITOSE หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีห่ ้ ำ

สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) – สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 09.40 – 15.35 )

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ทีห่ ้ องอำหำรของโรงแรม (8)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่ ”

ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 621

0940
1535

ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้น
*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลู ก ค้า ที่มีว ัต ถุประสงค์เ พื่อ ท่อ งเที่ยวหรือ สารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่า นถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิ เสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

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

ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ำประกันอุบัตเิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%)

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่ 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 (ประกำศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง***

เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง / ชำระเงิน / กำรยกเลิก
1.

กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชำระมัดจำท่ำนละ 15,000 บำท

2.
3.
4.
5.

ส่ วนทีเ่ หลือชำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วัน มิฉะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกกำรเดินทำงมำกกว่ำ 45 วันก่อนเดินทำง ยึดมัดจำท่ำนละ 10,000 บำท (นับจำกวันทีส่ ่ งอีเมลยืนยันแจ้ งยกเลิก)
กรณียกเลิกกำรเดินทำงระหว่ำง 45- 30 วันก่อนเดินทำง ยึดมัดจำ 15,000 บำท (นับจำกวันทีส่ ่ งอีเมลยืนยันแจ้ งยกเลิก)
ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่ น ปี ใหม่ , สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาทีน่ ั่งกับสาย
การบินและค่ามัดจาทีพ่ ัก รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ ท้งั หมด
ไม่ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
เนื่องด้ วยไม่ต้องยืน่ วีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น ทางบริษัทฯ จะไม่ทาการเก็บเอกสารจริงใด ๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตที่ชัดเจน และมีอำยุเหลือกำรใช้ งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน พร้ อมระบุห้องนอน,
อำหำรทีไ่ ม่ สำมำรถทำนได้ ต้องแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า

6.

หมำยเหตุ
1.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิ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 สามารถคืนเงิ นมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษ ัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญ หาย อันเนื่ อ งเกิ ดจากความประมาทของท่าน, เกิ ดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ ตไม่ถึง 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.

สาหรับการเดินทางช่ วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด 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 าของตั วท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง
ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

11.

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

