HAPPY TOGETHER IN JAPAN

LAVENDER IN HOKKAIDO
6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
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เทีย่ วบิน

รายละเอียด

ไฟล์เดินทาง

เวลาการเดินทาง

ขาไป

DMK (กรุงเทพ) - CTS (ชิโตเซะ)

XJ 620

23.55 - 08.40

ขากลับ

CTS (ชิโตเซะ) - DMK (กรุงเทพ)

XJ 621

09.55 - 15.50

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
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สายการบิน

20:30 น.

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสาร ขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 เคาเตอร์สายการบิน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) กรุณาสังเกตป้ายรับคณะ === HAPPY TOGETHER โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของ
บริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และ อํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน…..
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้ อม ณ ประตูข้ นึ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

23:55 น.

วันทีส่ อง

บินสู่ประเทศ ญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

สนามบินชิโตเซะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ศาลเจ้าฮอกไกโด- ทีท่ าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ผ่านชมหอนาฬิกา
โบราณ - พิพิธภัณฑ์ ซัปโปโรเบียร์– พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด ทาน

ไม่อ้ นั และอาหารนานาชาติ - ทีพ่ กั
08:40 น.

ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั หลังผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว...นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็ นเมืองท่าสําคัญ
สําหรับซัปโปโร และบางส่วน
ของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดตํ่าของ
ภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็ นแหล่งสกีและ
กีฬาฤดูหนาวที่มีช่ ือเสียง คลอง
โอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มี
ความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดย
มีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบ
ปรับปรุงเป็ นร้ านอาหารเรียงราย
อยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุด
แสนโรแมนติก คลองแห่งนี้
สร้ างเมื่อปี 1923 โดยสร้ างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้ สาํ หรับเป็ นเส้ นทางการขนถ่ายสินค้ ามาเก็บไว้ ท่โี กดัง
แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แล้ วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว มีการสร้ างถนนเรียบคลองด้ วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ ากว้ างประมาณ 2 เมตร จากนั้น นําท่านเดิน
ชม พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี คนทั่วไปแนะนําอาจทําให้ คุณคิดว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีเพียงตึกเดียว แต่จริงๆแล้ ว
Otaru Music Box Museum แห่งนี้มีอยู่ด้วยกันถึง 6 ตึกไม่ไกลกันในถนนสาย Sakaimachi โดย Main Hall
จะเป็ นตึกที่ใหญ่ท่สี ดุ และมีคนมาแวะชมมาก

เทีย่ ง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

…
-3-

จากนั้น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ซัปโปะโระ นําท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้ า
ฮอกไกโดเป็ นศาลเจ้ า ในลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง
140 ปี ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้ านี้มีช่ ือว่าศาลเจ้ าซัปโปโร
และชาว ฮอกไกโดต่างให้ ความเลื่อมใสศรัทธามาก
เพราะเชื่อกันว่าเป็ นที่สถิตของเทพเจ้ าโยฮะชิระ
ผู้พิทกั ษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษา
ชาวเมือง บนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งนี้
ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อ
เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจด้ วย จากนั้น นําท่านสู่
ทีท่ าการรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด เป็ นอาคารสีแดงอิฐ
สร้ างในปี 1888 นับเป็ นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ในไม่ก่อี าคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น ภายในตกแต่ง
อย่างหรูหรา ด้ านหน้ ามีสญ
ั ลักษณ์ดาวห้ าแฉก ธงรูป
ดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้ วยต้ น
ซากุระ และต้ นแปะก๊วย อาคารแห่งนี้เคยเป็ นที่ทาํ
การรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด
ปัจจุบันเปิ ดให้ ประชาชนเข้ าชมห้ องทํางานต่างๆ
และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ
ผ่านชมหอ
นาฬิกาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬิกาสร้ างขึ้นจาก
ไม้ ออกแบบและบริจาคให้ โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี
1878 สิบปี หลังจากที่มีการสร้ างเมืองซับโปโร ตัว
นาฬิกาถูกติดตั้งในปี 1881 จากบริษัท
E. HOWARD& CO. เมือง BOSTON นําท่านชม
สวนโอโดริ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ต้งั อยู่ทางด้ าน
ตะวันออกและกว้ างไปจนถูกฝั่งตะวันตกของตัวเมือง
เป็ นสวนสาธารณะที่แบ่งตัวเมืองเป็ นซีกเหนือใต้ มีถนนตัดผ่านเป็ นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ ดอกไม้ ประดับปลูก
ไว้ งดงามรวมทั้งนํา้ พุ และงานประติมากรรมกลางแจ้ งตั้งไว้ ให้ ชมสลับกับม้ านั่งที่มีให้ เลือกนั่งพักผ่อน ท่าน
สามารถขึ้นลิฟท์สู่ SAPPORO TV TOWER เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโรโดยมีสวนโอโดริเป็ นพระเอก
ของเมือง (มีค่าใช้ จ่าย 750 เยน) จากนั้นนําท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ ซัปโปโรเบียร์ (Sapporo Beer Museum)
เปิ ดเมื่อปี 1987 ในสมัยเมจิเคยเป็ นโรงกลั่น ภายในพิพิธภัณฑ์จะแนะนําประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่น และ
กระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ นอกจากพิพิธภัณฑ์ใกล้ กบั จะเป็ น Beer Garden หรือลานเบียร์ในที่ร่มเป็ น
สถานที่ท่ไี ด้ รับความสนใจหลังจากเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ภายในจะมีการจําหน่ายเบียร์และมีร้านปิ้ งย่างสไตล์เจง
กิสข่านที่มีเนื้อแกะเป็ นจุดขาย
คา่ รับประทานอาหาร

คา่ ณ ภัตตาคาร

(เมนู บุฟเฟ่ ต์ปู 3 ชนิด เสริฟพร้อมน้ าจิ้ มซีฟู้ดรสเด็ด)
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โนะโอะกะ
ทีพ่ กั

วันทีส่ าม

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

สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บา้ นราเมนอาซาฮิคาว่า - บ่อน้ าสีฟ้า – ห้างอิออนทาวน์ – ทีพ่ กั

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า เป็ นสวนสัตว์ท่มี ีช่ ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า
กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ ผ้ ูเข้ าชมได้ เข้ าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็ น
เอกลักษณ์ท่ไี ม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์!!! ได้ แก่ อุโมงค์แก้ วผ่านสระว่ายนํา้ ของเหล่าเพนกวิน และ
โดมแก้ วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีข้วั โลกและหมาป่ า ผู้เข้ าชมจะมองเห็นได้ อย่างชัดเจน อิสระให้
ท่านชมความน่ารักของสัตว์ประเภทสัตว์อ่นื ๆได้
ตามอัธยาศัย จากนั้น นําท่านสู่ หมู่บา้ นราเมน
อาซาฮิคาว่า ที่ราเมนของที่น่ีมีรสชาติอนั เป็ น
เอกลักษณ์และได้ รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมา
ยาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้
ถือกําเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้ านราเมนชื่อ
ดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้ านมาอยู่รวมกันเป็ น
อาคารหลังคาเดียว หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้ านดัง
ขั้นเทพไว้ ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดง
ประวัติความเป็ นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้ สาํ หรับผู้ท่ี
สนใจได้ มาศึกษาอีกด้ วย ทุกๆ ร้ านจะสร้ างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้ านตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ลูกค้ า ราเมน ถือเป็ นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้ วยความที่กนิ ง่ายและมีรสชาติท่หี ลากหลายจึง
เป็ นที่ถูกใจของคนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย
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เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านชมความสวยงามของ บ่อน้ าสีฟ้า (BLUE POND) ตั้งอยู่ฝ่งั ซ้ ายของแม่นาํ้ BIEIGAWA ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสี
ของนํา้ ที่เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่ง
เกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้ โคลน
ภูเขาไฟ TOKACHI ที่ปะทุข้ นึ เมื่อปี 1988 ไหล
เข้ าสู่เมือง ไฮไลท์!!! ชมนํา้ สีฟ้าที่สดใสเกินกว่า
บ่อนํา้ ตามธรรมชาติท่วั ไป และตอไม้ สงู จํานวน
มากที่สะท้ อนให้ เห็นความใสแปลกตาที่แสน
พิเศษของนํา้ ในบ่อ นําท่านเดินทางสู่ เมืองอา
ซาฮิคาว่า เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเกาะฮอก
ไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะได้ ช่ือว่าหนาว
เย็นที่สดุ ในฤดูหนาว ของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ ง ณ อิออน ทาวน์ ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่
ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อ
ของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ ท่นี ่ีเช่นกัน อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลา
เต็มทีก่ บั การช้อปปิ้ ง
ทีพ่ กั

วันทีส่ ี่

โรงแรม ASAHIKAWA TOKYO HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า

เมืองบิเอะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ
โรงงานชีสฟูราโน่ – ช้อปปิ้ งตลาดถนนคนเดินทานู กิโคจิ – ทีพ่ กั

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ (ZERUBU NO OKA) ซึ่งเต็มไปด้ วยดอกไม้ สสี นั สดใส
ไม่ว่าจะเป็ นดอกซัลเวีย ดอกพิทูเนีย หรือดอกแมร์ร่ีโกลด์ ทําให้ มีช่ ือเรียกว่า งานผ้ าลายดอกไม้ ให้ ทา่ นชม
ความสวยงามตามอัธยาศัย หรือสามารถเสียค่าบริการเพิ่มเพื่อใช้ บริการรถชมวิวได้ (ไม่รวมในค่าทัวร์)
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จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ สวนชิคิไซโนะโอกะ (SHIKISAI NO OKA) สวนดอกไม้ สดุ สวยแห่งเมืองบิเอะ
ที่สวนแห่งนี้มีช่ ือเรียกอีกอย่างว่าเนินสี่ฤดู เนื่องจากมีดอกไม้ หลากหลายสายพันธุจ์ ัดเรียงสลับสีกนั อย่าง
สวยงาม และดูได้ ตลอดทุกฤดูกาลนั่นเอง สวนดอกไม้ ขนาดใหญ่มีพ้ ืนที่ 7 เฮคเตอร์ ในช่วงฤดูร้อนเต็มไป
ด้ วยดอกไม้ ท่บี านสะพรั่ง ให้ ทา่ น ได้ เพลินเพลินกับการ ชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไม้ นานาพรรณ
ตามอัธยาศัย ณ สวนแห่งนี้ทา่ นสามารถเลือกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การนั่งรถ NOROKKO
(รถลากที่ถูกลากโดยรถแทร็คเตอร์) นั่งรถกอล์ฟสําหรับ 4 ท่าน หรือจะเลือกเล่นรถ ATV ก็ได้ (ราคาเครือ่ ง
เล่นไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมประมาณ 500-2000 เยน)
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนํา ท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ นําท่าน เข้าชม ฟาร์มโทมิตะ ( FARM TOMITA) เป็ นจุดชมดอกลา
เวนเดอร์ท่ดี ีท่สี ดุ มีวิวทิวทัศที่สวยงาม
จากฉากหลังเป็ นภูเขาโทกะชิ ใกล้ ๆกับ
ทุง่ ดอกไม้ ยังมีร้านกาแฟ ร้ านค้ า
จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์อกี
ด้ วย อาทิ ซอฟท์ครีมลาเวนเดอร์ พุดดิ้ง
ลาเวนเดอร์ เครื่องดื่มซ่าๆอย่างโซดาลา
เวนเดอร์และอีกมากมายนอกจากจะมี
ชื่อเสียงเรื่องการปลูกลาเวนเดอร์แล้ ว
ฟาร์มโทมิตะยังมีการพัฒนาดอกไม้ อกี
หลากสายพันธุใ์ ห้ ผลิดอกออกใบและ
สีสนั ที่สวยสดงดงามดังจะเห็นได้ จากทุง่ ดอกไม้ 7 สี หรือ ทุง่ อิโรโดริ ( IRODORI FIELD) ที่มีท้งั สีม่วง สีขาว
สีแดง สีส้ม สีชมพู ฯลฯ งดงามดั่งสายรุ้งเลยทีเดียว
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จากนั้นนําท่าน เข้าชมโรงงานชีสฟูราโน่ (FURANO CHEESE FACTORY) เข้ าชมขั้นตอนการผลิตชีส
ท้องถิ่นคาเมมเบิร์ท ( CAMAEMBERT) ผ่านทาง
กระจก และสามารถลิ้มรสตัวอย่างชีสในร้ านค้ าของ
โรงงานได้ ชีสที่พิเศษคือชีสสีดาํ ที่ทาํ จากหมึกของ
ปลาหมึก จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ ง ณ อิออน ทาวน์
(ตรงข้ ามโรงแรม) ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ของฮา
ซาฮิกาว่า อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก
กัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของ
ญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ ท่นี ่ีเช่นกัน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เป็ นเมืองหลวง
ของเกาะ ฮอกไกโด...
นําท่านไป ช้ อปปิ้ ง ตลาดถนนคนเดินทานู กิโคจิ (ฉากหนึง่ ในภาพยนต์แฟนเดย์ …แฟนกันแค่วนั เดียว
แหล่งช้ อปปิ้ งเก่าแก่ท่สี บื ทอดมาตั้งแต่ยุค
บุกเบิก เหมาะสําหรับจับจ่ายซื้อหาของ
ฝากจากฮอกไกโดเป็ นชุมชนร้ านค้ า
ประมาณ 200 ร้ านทอดยาวกว่า 1
กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและ
ตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร
เชื่อมต่อกันด้ วยหลังคาโครงสร้ างที่รองรับ
ทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะ
จนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้ งานได้
โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด
ถือกําเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิ
กําหนดให้ ซัปโปโรเป็ นเมืองบุกเบิกของฮอกไกโดในปี ค.ศ.1869 (ปี เมจิท่ี 2) โดยเริ่มมีการสร้ างร้ านค้ าและ
ร้ านอาหารขึ้นบริเวณเขต 2-3โชเมะในปัจจุบันและถูกเรียกว่า `ทานุกโิ คจิ ` ในช่วงปี เมจิท่ี 6 ในชุมชนร้ านค้ ามี
ร้ านทั้งเก่าและใหม่สลับสับเปลี่ยนเข้ ามาทั้งร้ านขายของที่ระลึก ร้ านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็ นต้ น มี
นักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้ สอยมากมาย เป็ นแหล่งช้ อปปิ้ งที่เต็มไปด้ วยความคึกคักมีชีวิตชีวา และได้ พบได้ เจอ
สิ่งใหม่ๆ ทุกครั้งที่มาเดิน
คา่

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาเต็มที่

ทีพ่ กั

โรงแรม APA HOTEL RESORT SAPPORO (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า

วันทีห่ า้
เช้า

เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้ งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมทีพ่ กั
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม
ให้ ทา่ นได้ อิสระช็อปปิ้ งตามอัธยาศัย ได้ อย่างเต็มที่ เรามีสถานที่แนะนําสําหรับผู้รักการช็อปปิ้ งดังนี้ค่ะ
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ตลาดโจไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ตลาดสดของซัปโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสด
ของฮอกไกโดไว้ มากมายตลาดปลานิโจ และ ตลาดโจไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร “ตลาดปลา
นิโจ” และ “Over–the – Counter Market ตลาดกลาง
ขายส่งเมืองซัปโปโร ” ของซัปโปโร เป็ นตลาดที่ได้ รับ
ความนิยมซึ่งสามารถลองลิ้มชิมรสข้ าวหน้ าอาหารทะเล
หรือซูชิท่ใี ช้ อาหารทะเลสดๆ ที่เพิ่งซื้อมาในตอนเช้ าจาก
สถานที่ต่างๆ ในฮอกไกโดอย่างเต็มที่ ปูท่เี รียงรายอยู่
หน้ าร้ านได้ รับความนิยมที่สดุ เพื่อเป็ นของฝากจากทะเล
ย่านซู ซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็ นย่านที่รวบรวมร้ านช้
อปปิ้ ง ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านกินดื่ม ร้ านอาหาร ร้ านขาย
อุปกรณ์อเิ ล็กโทรนิกส์ และอื่นๆ อีกมากมายให้ ทา่ น
ได้ ช้อปปิ้ ง ได้ จุใจ เช่น ร้ าน BIG CAMERA จําหน่าย
กล้ องดิจิตอล , เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์
,ร้ าน100เยน,ร้ าน UNIQLO ขายเสื้อผ้ าแฟชั่นวัยรุ่น
,ร้ าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื่องสําอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo
ตลาดถนนคนเดินทานู กิโคจิ (ฉากหนึง่ ในภาพยนต์
แฟนเดย์ …แฟนกันแค่วนั เดียว แหล่งช้ อปปิ้ งเก่าแก่ท่ี
สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสําหรับจับจ่ายซื้อหา
ของฝากจากฮอกไกโดเป็ นชุมชนร้ านค้ าประมาณ 200
ร้ านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและ
ตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้ วย
หลังคาโครงสร้ างที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ
1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้ งานได้ โดยไม่
ต้ องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด ถือกําเนิดตั้งแต่ยุคบุกเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิกาํ หนดให้ ซัปโปโรเป็ นเมือง
บุกเบิกของฮอกไกโดในปี ค.ศ.1869 (ปี เมจิท่ี 2) โดยเริ่มมีการสร้ างร้ านค้ าและร้ านอาหารขึ้นบริเวณเขต 2-3
โชเมะในปัจจุบันและถูกเรียกว่า `ทานุกโิ คจิ ` ในช่วงปี เมจิท่ี 6 ในชุมชนร้ านค้ ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับ
สับเปลี่ยนเข้ ามาทั้งร้ านขายของที่ระลึก ร้ านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็ นต้ น มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้ สอย
มากมาย เป็ นแหล่งช้ อปปิ้ งที่เต็มไปด้ วยความคึกคักมีชีวิตชีวา และได้ พบได้ เจอสิ่งใหม่ๆ ทุกครั้งที่มาเดิน
เจอาร์ ทาวเวอร์ อาคารสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อกับสถานีท่ซี ่ึงไม่ว่าอะไรก็มีพร้ อมตั้งแต่ของฝาก
จากฮอกไกโด และขนมขึ้นชื่อจนถึงเครื่องใช้ ไฟฟ้ า ‘JR ทาวเวอร์ ’ อาคารสูง 38 ชั้นที่ต้งั ตระหง่านอยู่ทางประตู
ทิศใต้ ของสถานี JR ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ ไว้
ด้ วยกัน อาทิเช่นช้ อปปิ้ งเซ็นเตอร์ โรงแรม JR ทาวเวอร์
โฮเต็ล นิกโกะซัปโปโร , ออฟฟิ ศ, จุดชมวิว T38 และ
อื่นๆ เป็ นต้ น ศูนย์การค้ าใต้ ดิน ‘เอเปี ย ’ ที่มีโดมกระจก
เชื่อมจากใต้ ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็ นจุดสังเกต มีร้านขาย
ของฝากจากฮอกไกโดและร้ านขนมมันจูเก่าแก่กม็ าเปิ ด
สาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้ า ’ มีศูนย์อาหารสไต์ธมี พาร์ค ‘รา
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เม็ง รีพับลิค ซัปโปโร ’ และร้ านขายส่ง เครื่องไฟฟ้ า ส่วนบนดาดฟ้ า และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ ’ ซึ่งเป็ นศูนย์
สรรพสินค้ าใต้ ทางยกระดับที่มี 2 ชั้นคือ ระหว่างชั้น 1 และชั้นใต้ ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโรทางตะวันออก
จรดตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งด้ วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ
เย็น อิสระอาหารเทีย่ ง ตามอัธยาศัยเพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง

ณ มิตชุยเอาเล้ตท์

โรงแรม APA HOTEL RESORT SAPPORO (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า

ทีพ่ กั
วันทีห่ ก

สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า SET BOX

เช้า

ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ เพือ่ ทาการเช็คอินท์ตวั๋ เครือ่ งบิน และสัมภาระ....
09.55 น. กลับ

กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)

15.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน

…..

ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
หมายเหตุ
1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทั้งนี้ข้ นึ อยู่ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ :
ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน

เด็ก 1 ท่าน
พักกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน
(มีเตียง)

เด็ก 1 ท่าน
พักกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน
(ไม่มีเตียง)

พักเดีย่ ว
เพิม่

วันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2561

29,900

29,900

29,900

13,000

วันที่ 06 – 11 กรกฎาคม 2561

39,900

39,900

38,900

13,000

วันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2561

39,900

39,900

38,900

13,000

วันที่ 27 ก.ค – 1 ส.ค 61

39,900

39,900

38,900

13,000

กาหนดการเดินทาง
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วันที่ 28 ก.ค – 2 ส.ค 2561

39,900

39,900

38,900

13,000

วันที่ 31 ส.ค – 5 ก.ย 2561

38,900

38,900

37,900

13,000

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา 15,900 บาท
ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตวั๋ เครื่องบิน หักออก 15,000 บาท
ค่าทริปไกด์ + คนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท/ ทริปการเดินทาง / ลูกค้า 1 ท่าน
อัตรานี้ รวม :
ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนําเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
(ณ วันที่ 24/01/256 1) หากภาษีนาํ้ มัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้ าชําระส่วนต่างที่
เพิ่มขึ้นตามความเป็ นจริง
ค่าห้ องพักโรงแรมห้ องละ 2 ท่าน
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
ค่าขนย้ ายสัมภาระและกระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ นํา้ หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
มัคคุเทศก์บรรยายไทย
ค่าประกันคุ้มครองอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกันภัย (หรรษา 25)

ฟรี!!! WIFI ON BUS
อัตรานี้ ไม่รวม :
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ราคานี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ค่าวีซ่าเดีย่ ว กรณีประเทศญีป่ นยกเลิ
ุ่
กการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850 บาท
ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (วันล่ะ 200 บาท X 6 วัน = 1,200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน/ทริปการเดินทาง)

การชาระเงิน :
1. ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจา 20,000 บาท สําหรับการจองเมื่อที่น่ังยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน
2. ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือชําระไม่ครบหรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกตัว๋ ที่น่ังของผู้เดินทาง )
3. กรุณาจัดส่งเอกสารสาหรับยืน่ วีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน หรือ ไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
4. กรุณาระบุช่ ือฝ่ ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้ วยน่ะค่ะ
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เงือ่ นไขการยกเลิก :
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ย่ นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2. ****ราคาดังกล่าวเป็ นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง
,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่น ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT
จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :
 การเดินทางในคณะนี้จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจํานวน 25 ท่านผู้ใหญ่ข้ นึ ไป และในกรณีท่ผี ้ ูโดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้ าต้ องการเดินทาง
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศ
สายการบิน...
 รายการ ท่องเที่ยวและรายการ อาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํ เป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า...
 หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ ชาํ ระให้ กบั สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ
แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือ
ได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ ญี่ปุ่น) ทางผู้จัด ขอสงวน
สิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ทา่ น)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศ ญี่ปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้ อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่นื เพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้น
ๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจําทุกกรณี
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ ชาํ ระล่วงหน้ าไปแล้ วจํานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา
CHARTER
FLIGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่าทัวร์ท้งั หมด ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตามสถานการณ์ท่มี ีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมี
การเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
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 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ทอ่ งเที่ยวสละ
สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาํ ระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ทา่ นได้ จ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการ
ชําระแบบยืนยันการใช้ บริการแบบผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาํ ระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูให้ บริการในแต่ละแห่ง
แบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ลูกค้ า แต่จะไม่คืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอาํ นาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณีท่ผี ้ ูเดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ
นําติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1
ใบเท่านั้น ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาํ หนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัด
เล็บ มีดพก แหนบ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศ ญี่ปุ่น มีกฎหมาย
ห้ ามนําเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ที าํ มาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการ
ป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”
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