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เทีย่วบนิ รายละเอียด ไฟลเ์ดินทาง เวลาการเดินทาง สายการบิน 

ขาไป   DMK (กรุงเทพ) - CTS  (ชิโตเซะ)   XJ 620 23.55 - 08.40  

ขากลบั   CTS  (ชิโตเซะ)  - DMK (กรุงเทพ)   XJ 621 09.55 - 15.50 
 

HAPPY TOGETHER IN JAPAN 

LAVENDER IN HOKKAIDO  

6 วนั 4 คืน 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชียเอ็กซ ์(XJ) 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมือง 
 

20:30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสาร ขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาเตอรส์ายการบิน 

แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)  กรุณาสงัเกตป้ายรบัคณะ=== HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกด้านสมัภาระเชค็อนิทแ์ด่ทุกทา่น….. 
 
 

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เชค็อนิปิดก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ีผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี
 
 

 

23:55 น. บินสู่ประเทศ ญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620  (มบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วัน ที่ สอง       สนามบิน ชิ โต เซะ – เมื องโอตารุ  – คลองโอตารุ – พิพิ ธภัณฑ์ก ล่องดนต รี  

                      ศาลเจา้ฮอกไกโด- ทีท่ าการรฐับาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ผ่านชมหอนาฬิกา 

                      โบราณ - พิพิธภณัฑ ์ซปัโปโรเบยีร–์ พิเศษ!! บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์3 ชนิด ทาน 

                  ไม่อั้น และอาหารนานาชาติ  - ทีพ่กั 

 

08:40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั หลังผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญ

ส าหรับซัปโปโร และบางส่วน

ของเมืองต้ังอยู่บนที่ลาดต ่าของ

ภูเขาเทง็งุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและ

กีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง คลอง

โอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ  มี

ความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดย

มี โก ดั ง เก่ าบ ริ เวณ โดยรอบ

ปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงราย

อยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุด

แสนโรแมนติก คลองแห่งน้ี

สร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างข้ึนจากการถมทะเล เพ่ือใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเกบ็ไว้ที่โกดัง 

แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพ่ือท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีคร่ึงหน่ึงไว้เป็นสถานที่

ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร   จากน้ันน าท่านเดิน

ชม พพิิธภณัฑก์ล่องดนตรี คนทั่วไปแนะน าอาจท าให้คุณคิดว่าพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีมีเพียงตึกเดียว แต่จริงๆแล้ว 

Otaru Music Box Museum แห่งน้ีมีอยู่ด้วยกันถึง 6 ตึกไม่ไกลกันในถนนสาย Sakaimachi โดย Main Hall 

จะเป็นตึกที่ใหญ่ที่สดุ และมีคนมาแวะชมมาก 
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เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั… 
 

จากน้ันจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ซัปโปะโระ  น าท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้า     
ฮอกไกโดเป็นศาลเจ้า ในลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 

140 ปี ซ่ึงแต่เดิมศาลเจ้าน้ีมีช่ือว่าศาลเจ้าซัปโปโร 

และชาว ฮอกไกโดต่างให้ความเล่ือมใสศรัทธามาก 

เพราะเช่ือกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ      

ผู้ พิทักษ์ เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์ รักษา

ชาวเมือง บนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งน้ี 

ดังน้ันคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพ่ือ

เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจด้วย  จากน้ันน าท่านสู่      

ที่ท าการรฐับาลเก่า ฮอกไกโด เป็นอาคารสีแดงอิฐ 

สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหน่ึง

ในไม่กี่อาคารของญ่ีปุ่นในสมัยน้ัน ภายในตกแต่ง

อย่างหรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูป

ดาวเจด็แฉก และสวนหย่อมที่ร่มร่ืน เรียงรายด้วยต้น

ซากุระ และต้นแปะก๊วย อาคารแห่งน้ีเคยเป็นที่ท  า

การรัฐบาลท้องถิ่ นสมัยบุก เบิก เกาะฮอกไกโด 

ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าชมห้องท างานต่างๆ  

และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผ่านชมหอ

นาฬิกาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬิกาสร้างข้ึนจาก

ไม้ ออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 

1878 สิบปีหลังจากที่มีการสร้างเมืองซับโปโร ตัว

น า ฬิ ก า ถู ก ติ ด ต้ั ง ใ น ปี  1 8 8 1  จ า ก บ ริ ษั ท               

E. HOWARD& CO. เมื อ ง  BOSTON น าท่ าน ชม 
สวนโอโดริ ซ่ึงต้ังอยู่ใจกลางเมืองที่ ต้ังอยู่ทางด้าน

ตะวันออกและกว้างไปจนถูกฝั่งตะวันตกของตัวเมือง

เป็นสวนสาธารณะที่แบ่งตัวเมืองเป็นซีกเหนือใต้ มีถนนตัดผ่านเป็นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับปลูก

ไว้งดงามรวมทั้งน ้าพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งต้ังไว้ให้ชมสลับกับม้าน่ังที่มีให้เลือกน่ังพักผ่อน ท่าน

สามารถขึ้นลิฟทส์ู่ SAPPORO TV TOWER เพ่ือชมทศันียภาพของเมืองซัปโปโรโดยมีสวนโอโดริเป็นพระเอก

ของเมือง (มีค่าใช้จ่าย 750 เยน)  จากน้ันน าท่านสู่ พิพิธภณัฑ์ ซัปโปโรเบียร์ (Sapporo Beer Museum) 

เปิดเมื่อปี 1987 ในสมัยเมจิเคยเป็นโรงกล่ัน ภายในพิพิธภัณฑ์จะแนะน าประวัติของเบียร์ในญ่ีปุ่น และ

กระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ นอกจากพิพิธภัณฑ์ใกล้กับจะเป็น Beer Garden หรือลานเบียร์ในที่ร่มเป็น
สถานที่ที่ได้รับความสนใจหลังจากเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ภายในจะมีการจ าหน่ายเบียร์และมีร้านป้ิงย่างสไตล์เจง

กสิข่านที่มีเน้ือแกะเป็นจุดขาย     
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (เมนูบุฟเฟ่ตปู์ 3 ชนิด เสริฟพรอ้มน ้าจ้ิมซีฟู้ดรสเด็ด)  
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โนะโอะกะ  
 

ทีพ่กั   โรงแรม T-MARK CITY HOTEL SAPPORO  (ระดบั 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า  

 

วนัทีส่าม     สวนสตัวอ์ะซาฮิยาม่า – หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาว่า - บ่อน ้ าสีฟ้า – หา้งอิออนทาวน ์– ทีพ่กั 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 

 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ สวนสตัวอ์ะซาฮิยาม่า เป็นสวนสตัว์ที่มีช่ือเสยีงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า 
กลางเกาะฮอกไกโด ซ่ึงทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็น

เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท!์!! ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน า้ของเหล่าเพนกวิน และ

โดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีข้ัวโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน อิสระให้

ท่านชมความน่ารักของสัตว์ประเภทสัตว์อื่นๆได้

ตามอัธยาศัย   จากน้ันน าท่านสู่  หมู่บ้านราเมน               
อาซาฮิคาว่า ที่ ราเมนของที่ น่ี มีรสชาติอันเป็น

เอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมา

ยาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้

ถือก าเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนช่ือ

ดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็น

อาคารหลังคาเดียว หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดัง

ข้ันเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดง

ประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งน้ีให้ส าหรับผู้ที่

สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพ่ือดึงดูดความสนใจของ

ลูกค้า ราเมน ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญ่ีปุ่น เพราะด้วยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึง

เป็นที่ถูกใจของคนญ่ีปุ่นทุกเพศทุกวัย 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากน้ันน าท่านชมความสวยงามของ บ่อน ้ าสีฟ้า (BLUE POND) ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น ้า BIEIGAWA ทาง

ทศิตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ ตั้งช่ือตามสี

ของน ้าที่เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพ่ิง

เกิดขึ้ นจากการกั้นเขื่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้โคลน

ภูเขาไฟ TOKACHI ที่ปะทุข้ึนเม่ือปี 1988 ไหล

เข้าสู่เมือง ไฮไลท์!!! ชมน ้าสีฟ้าที่สดใสเกินกว่า

บ่อน ้าตามธรรมชาติทั่วไป และตอไม้สูงจ านวน

มากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที่แสน

พิเศษของน ้าในบ่อ น าท่านเดินทางสู่ เมืองอา

ซาฮิคาว่า เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอก

ไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะได้ช่ือว่าหนาว

เยน็ที่สุดในฤดูหนาว ของประเทศญ่ีปุ่น   จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง ณ อิออน ทาวน ์ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

ของฮาซาฮิกาว่า อสิระให้ทา่นได้เลือกซ้ือของฝาก ของที่ระลึกกัน อาท ิขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมข้ึนช่ือ

ของญ่ีปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซ้ือได้ที่น่ีเช่นกัน  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ใหท่้านไดใ้ชเ้วลา

เต็มทีก่บัการชอ้ปป้ิง 
 

ทีพ่กั   โรงแรม ASAHIKAWA TOKYO HOTEL  (ระดบั 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า  

 

วนัทีส่ี ่         เมืองบเิอะ – เนนิเขาเซรุบุโนะโอะกะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ – เมืองฟูราโน่ – ฟารม์โทมิตะ  

                  โรงงานชีสฟูราโน่ – ชอ้ปป้ิงตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ  –  ทีพ่กั 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ (ZERUBU NO OKA) ซ่ึงเตม็ไปด้วยดอกไม้สีสันสดใส      

ไม่ว่าจะเป็นดอกซัลเวีย ดอกพิทูเนีย หรือดอกแมร์ร่ีโกลด์ ท าให้มีช่ือเรียกว่า งานผ้าลายดอกไม้  ให้ท่านชม

ความสวยงามตามอธัยาศัย หรือสามารถเสยีค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใช้บริการรถชมวิวได้ (ไม่รวมในค่าทวัร์) 
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนชิคิไซโนะโอกะ (SHIKISAI NO OKA) สวนดอกไม้สุดสวยแห่งเมืองบิเอะ              

ที่สวนแห่งน้ีมีช่ือเรียกอีกอย่างว่าเนินสี่ฤดู เน่ืองจากมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์จัดเรียงสลับสีกันอย่าง

สวยงาม และดูได้ตลอดทุกฤดูกาลน่ันเอง  สวนดอกไม้  ขนาดใหญ่มีพ้ืนที่ 7 เฮคเตอร์ ในช่วงฤดูร้อนเตม็ไป

ด้วยดอกไม้ที่บานสะพร่ัง ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการชมและเกบ็ภาพความสวยงามของดอกไม้นานาพรรณ

ตามอัธยาศัย ณ สวนแห่งน้ีท่านสามารถเลือกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การน่ังรถ NOROKKO 

(รถลากที่ถูกลากโดยรถแทรค็เตอร์) น่ังรถกอล์ฟส าหรับ 4 ทา่น หรือจะเลือกเล่นรถ ATV กไ็ด้ (ราคาเครือ่ง

เล่นไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์มีค่าใชจ่้ายเพิม่เติมประมาณ 500-2000 เยน) 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ น าท่าน เขา้ชม ฟารม์โทมิตะ (FARM TOMITA) เป็นจุดชมดอกลา

เวนเดอร์ที่ดีที่สุด มีวิวทิวทัศที่สวยงาม

จากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ ใกล้ๆกับ

ทุ่ งด อก ไม้ ยั งมี ร้ าน ก าแฟ  ร้ าน ค้ า

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์อีก

ด้วย อาท ิซอฟทค์รีมลาเวนเดอร์ พุดดิ้ ง

ลาเวนเดอร์ เคร่ืองดื่มซ่าๆอย่างโซดาลา

เวนเดอร์และอีกมากมายนอกจากจะมี

ช่ือเสียงเร่ืองการปลูกลาเวนเดอร์แล้ว 

ฟาร์มโทมิตะยังมีการพัฒนาดอกไม้อีก

หลากสายพันธุ์ให้ผลิดอกออกใบและ

สีสันที่สวยสดงดงามดังจะเหน็ได้จากทุ่งดอกไม้ 7 สี  หรือ ทุ่งอิโรโดริ (IRODORI FIELD) ที่มีทั้งสีม่วง สีขาว 

สแีดง สส้ีม สชีมพู ฯลฯ งดงามดั่งสายรุ้งเลยทเีดียว 
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จากน้ันน าท่าน เขา้ชมโรงงานชีสฟูราโน่ (FURANO CHEESE FACTORY) เข้าชมขั้นตอนการผลิตชีส

ท้องถิ่นคาเมมเบิร์ท (CAMAEMBERT) ผ่านทาง

กระจก และสามารถล้ิมรสตัวอย่างชีสในร้านค้าของ

โรงงานได้ ชีสที่ พิเศษคือชีสสีด า ที่ท  าจากหมึกของ

ปลาหมึก จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง ณ อิออน ทาวน์ 

(ตรงข้ามโรงแรม) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮา

ซาฮิกาว่า อสิระให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝาก ของที่ระลึก

กัน อาท ิขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นช่ือของ

ญ่ี ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซ้ือได้ที่ น่ี เช่นกัน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เป็นเมืองหลวง

ของเกาะ ฮอกไกโด...  
 

น าท่านไปช้อปป้ิง ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ  (ฉากหนึ่งในภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว 

แหล่งช้อปป้ิงเก่าแก่ที่สืบทอดมาต้ังแต่ยุค

บุกเบิก เหมาะส าหรับจับจ่ายซ้ือหาของ

ฝากจากฮอกไกโด เป็น ชุมชน ร้าน ค้ า

ประมาณ  200  ร้ านทอดยาวก ว่า  1 

กิ โล เมต รต ลอดทิ ศ ต ะ วัน ออกแล ะ

ตะ วัน ตกของใจกลางเมื อ งซัป โป โร 

เช่ือมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับ

ทุกสภาพอากาศตั้ งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะ

จนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้งานได้

โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด 

ถือก าเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิ

ก าหนดให้ซัปโปโรเป็นเมืองบุกเบิกของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเร่ิมมีการสร้างร้านค้าและ

ร้านอาหารขึ้นบริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบันและถูกเรียกว่า `ทานุกโิคจิ` ในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามี

ร้านทั้ งเก่าและใหม่สลับสับเปล่ียนเข้ามาทั้งร้านขายของที่ ระลึก ร้านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็นต้น มี

นักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยมากมาย เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่เตม็ไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา และได้พบได้เจอ

สิ่งใหม่ๆ ทุกคร้ังที่มาเดิน 
 

 

ค า่  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาเต็มที่ 
 

ทีพ่กั   โรงแรม APA HOTEL RESORT SAPPORO  (ระดบั 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า  
 

วนัทีห่า้         เมอืงซปัโปโร – อิสระช็อปป้ิงตามอธัยาศยั (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมทีพ่กั 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม   
 

ให้ทา่นได้ อิสระช็อปป้ิงตามอธัยาศยั ได้อย่างเตม็ที่ เรามีสถานที่แนะน าส าหรับผู้รักการชอ็ปป้ิงดังน้ีค่ะ 
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ตลาดโจไก และศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสด

ของฮอกไกโดไว้มากมายตลาดปลานิโจ และ ตลาดโจไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร  “ตลาดปลา

นิโจ” และ “Over–the – Counter Market ตลาดกลาง

ขายส่งเมืองซัปโปโร” ของซัปโปโร เป็นตลาดที่ได้รับ

ความนิยมซ่ึงสามารถลองล้ิมชิมรสข้าวหน้าอาหารทะเล 

หรือซูชิที่ใช้อาหารทะเลสดๆ ที่เพ่ิงซ้ือมาในตอนเช้าจาก

สถานที่ต่างๆ ในฮอกไกโดอย่างเตม็ที่ ปูที่เรียงรายอยู่

หน้าร้านได้รับความนิยมที่สดุเพ่ือเป็นของฝากจากทะเล  
 

ย่านซูซูกิโนะ (SUSUKINO)  เป็นย่านที่รวบรวมร้านช้

อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม ร้านอาหาร ร้านขาย

อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ และอื่นๆ อีกมากมายให้ท่าน

ได้ช้อปป้ิง ได้จุใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA จ าหน่าย

กล้องดิ จิตอล, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟช่ันวัยรุ่น

,ร้ า น  MATSUMOTO KIYOSHI ข า ย ย า แ ล ะ

เคร่ืองส าอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 
 

ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ  (ฉากหนึง่ในภาพยนต์

แฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว แหล่งช้อปป้ิงเก่าแก่ที่

สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะส าหรับจับจ่ายซ้ือหา

ของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 

ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและ

ตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เช่ือมต่อกันด้วย

หลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศต้ังแต่เขตนิชิ 

1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่

ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด ถือก าเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิก าหนดให้ซัปโปโรเป็นเมือง

บุกเบิกของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจิที่ 2) โดยเร่ิมมีการสร้างร้านค้าและร้านอาหารข้ึนบริเวณเขต 2-3

โชเมะในปัจจุบันและถูกเรียกว่า `ทานุกิโคจิ` ในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับ

สับเปล่ียนเข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอย

มากมาย เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่เตม็ไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา และได้พบได้เจอสิ่งใหม่ๆ ทุกคร้ังที่มาเดิน 
 

เจอารท์าวเวอร ์ อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่เช่ือมต่อกับสถานีที่ซ่ึงไม่ว่าอะไรกมี็พร้อมต้ังแต่ของฝาก

จากฮอกไกโด และขนมขึ้นช่ือจนถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ‘JR ทาวเวอร์’ อาคารสูง 38 ช้ันที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางประตู

ทิศใต้ของสถานี JR ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ ไว้
ด้วยกัน อาทิเช่นช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ โรงแรม JR ทาวเวอร์

โฮเต็ล นิกโกะซัปโปโร , ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 และ

อื่นๆ เป็นต้น ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดมกระจก
เช่ือมจากใต้ดินขึ้ นมายังพ้ืนดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขาย

ของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่กม็าเปิด

สาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้า’ มีศูนย์อาหารสไต์ธีมพาร์ค ‘รา
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เม็ง รีพับลิค ซัปโปโร’ และร้านขายส่ง เคร่ืองไฟฟ้า ส่วนบนดาดฟ้า และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ’ ซ่ึงเป็นศูนย์
สรรพสินค้าใต้ทางยกระดับที่มี 2 ช้ันคือ ระหว่างช้ัน 1 และช้ันใต้ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออก
จรดตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงด้วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ  
 

เย็น  อิสระอาหารเทีย่ง ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ณ มิตชุยเอาเลต้ท ์
 

ทีพ่กั   โรงแรม APA HOTEL RESORT SAPPORO  (ระดบั 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า  

 

วนัทีห่ก         สนามบนิชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 
 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ SET BOX  
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบนิชิโตเซะ เพือ่ท าการเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และสมัภาระ.... 
 

09.55 น. กลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
 

15.50 น. คณะเดินทางถงึ สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน….. 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  
 

 

หมายเหตุ 

1.ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2.ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 

 

 

 

อตัราค่าบริการ :  

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 

(มีเตียง) 

เด็ก 1 ท่าน 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 

(ไม่มีเตียง) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัที่ 20 – 25 มิถุนายน 2561  29,900 29,900 29,900 13,000 

วนัที่ 06 – 11 กรกฎาคม 2561 39,900 39,900 38,900 13,000 

วนัที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2561 39,900 39,900 38,900 13,000 

วนัที่ 27 ก.ค – 1 ส.ค 61 39,900 39,900 38,900 13,000 
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วนัที่ 28 ก.ค – 2 ส.ค  2561 39,900 39,900 38,900 13,000 

วนัที่ 31 ส.ค – 5 ก.ย 2561 38,900 38,900 37,900 13,000 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  15,900 บาท 

ราคาจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน หกัออก 15,000 บาท 

ค่าทริปไกด ์+  คนขบัรถ ท่านละ 1,200 บาท/ ทริปการเดินทาง / ลูกคา้ 1 ท่าน 

 

อตัรานี้ รวม : 
  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยัด และค่าพาหนะในการน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

(ณ วันที่ 24/01/2561) หากภาษีน า้มัน และ ภาษีสนามบินเพ่ิมข้ึน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าช าระส่วนต่างที่

เพ่ิมข้ึนตามความเป็นจริง 

 ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ทา่น 

 ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการทวัร์ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

 ค่าขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดินทางทา่นละ 2 ใบ น า้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม  

 มัคคุเทศกบ์รรยายไทย 

 ค่าประกนัคุ้มครองอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกนัภัย (หรรษา 25)  

 ฟรี!!! WIFI ON BUS  
 

อตัรานี้ ไม่รวม : 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

 และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ราคาน้ียังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 ค่าวีซ่าเดีย่ว กรณีประเทศญีปุ่่นยกเลิกการยกเวน้วีซ่าใหแ้ก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850 บาท 

 ค่าทิปไกด ์และ คนขบัรถ (วนัล่ะ 200 บาท X 6 วนั  =  1,200 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน/ทริปการเดินทาง) 

 

การช าระเงิน : 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอรับมดัจ า 20,000 บาท ส าหรับการจองเม่ือที่น่ังยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน 

2. ส่วนที่เหลือทัง้หมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบหรือเชค็ธนาคาร

ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสทิธยิกเลิกตัว๋ที่น่ังของผู้เดินทาง )  

3. กรุณาจดัส่งเอกสารส าหรบัยืน่วีซ่าก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 1 เดือน หรือ ไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

4. กรุณาระบุช่ือฝ่ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยน่ะค่ะ 
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เงือ่นไขการยกเลิก : 
 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางใน วัน เดินทาง ,ถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมืองทั้ งจากประเทศไทยและประเทศ ญ่ี ปุ่น  ไม่ม ี

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 

FLIGHT 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

5. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า 

    ทา่นสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ : 
 

 การเดินทางในคณะน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านผู้ใหญ่ข้ึนไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใด ๆ เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศ

สายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า... 

 หนังสอืเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ 

แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือ

ได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวน

สทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ทา่น) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญ่ีปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยังประเทศน้ัน 

ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถึงข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธคืินเงินมัดจ าทุกกรณี  

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ใน

การหักเงินในส่วนที่เกดิข้ึนจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า CHARTER 

FLIGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าทวัร์ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมี

การเรียกเกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  
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 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ

สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการ

ช าระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง

แบบช าระเตม็มีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเทา่นั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ

น าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ทา่นละ 1 

ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก  าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัด

เลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่น้ัน และประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมาย

ห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ท  ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการ

ป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก  

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 


