** อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเล ขาปูยกั ษ์ ณ โรงแรม
ให้ท่านรับประทานอย่างจุใจ **

กำหนดกำรเดินทำง
9 – 13 สิ งหำคม

รำคำ

38,900.-

**ว ันแม่แห่งชาติ**

*** บริการ เมล่อนบุฟเฟ่ ต์สดๆ จากฟาร์มโทมิตะ ***
วันที่

กำหนดกำรเดินทำง

1

กรุงเทพฯ ดอนเมือง– สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) ( 23.55-08.40 )

2

ชิโตเซ่ - ฟูรำโน่ - ฟำร์ มโทมิตะ – บิเอะ – สวนชิคไิ ซโนะโอกะ – สระ
นำ้ สีฟ้ำ – โซอุนเคียว – นำ้ ตกกิงกะ & นำ้ ตกริวเซย์

3

4
5

โซอุนเคียว –สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ – หมู่บ้ำนรำเม็ง – โอตำรุ – คลองโอ
ตำรุ – พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซำไกมำจิ –
โรงงำนช็อกโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ช้ อปปิ้ งซึซึกโิ นะ
ซัปโปโร – ตลำดเช้ ำโจไก – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำล
เก่ำ – หอนำฬิ กำโบรำณ – สวนสำธำรณะโอโดริ – ช้ อปปิ้ ง เรร่ ำ เอ้ำท์
เลต – ชิโตเซ่
สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( 09.55-15.10 )

เช้ ำ

เที่ยง

คำ่

โรงแรม

✈


-MELON

 SOUNKYO MOUNT VIEW
HOTEL HOTEL OR SIMILAR





-

SAPPORO TOKYU REI
HOTEL OR SIMILAR





-

AIR TERMINAL CHITOSE
HOTEL OR SIMILAR



-

-

วันทีห่ นึ่ง

1900

กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด)
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4
“สำยกำรบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ”พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์
เครื่ อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ทีน่ ั่ง ทีน่ ั่งบนเครื่ อง 3-3-3
(นำ้ หนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่ ำน และขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเลื อกทีน
่ ั่งบนเครื่ อง เนื่องจำกต้องเป็ นไปตำมระบบของ

สำยกำรบิน หำกต้องกำรซื้อเพิ่มต้องชำระค่ำใช้ จ่ำยส่ วนต่ำงเพิ่ม)
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่ อนเวลำเครื่ องออก 60 นำที และไม่มปี ระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่ อง ดังนั้น
ผู้โดยสำร จำเป็ นต้องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลำเครื่ องออกอย่ำงน้ อย 45 นำที ***

2355

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 620
มีบริกำรอำหำรร้ อนและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง (ยกเว้นนำ้ อัดลม, นำ้ ผลไม้, เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

ชิโตเซ่ - ฟูรำโน่ - ฟำร์ มโทมิตะ – สวนชิคไิ ซโนะโอกะ – สระนำ้ สีฟ้ำ - โซอุนเคียว – นำ้ ตกกิงกะ & นำ้ ตกริวเซย์

0840

ถึงสนำมบิน ชิ โตเซ่ “เมื องซั ปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถื อว่าเป็ นเมืองใหญ่ อนั ดับที่ 5 ของญี่ ปุ่น และเป็ นศูนย์ก ลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

นาท่านเดินทางสู่ “เมืองฟูรำโน่ ” เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้นานาชนิ ด รวมถึงผลิตภัณฑ์
เพื่อสุ ขภาพ และบารุ งผิวพรรณ ที่สกัดจากดอกไม้ต่างๆ ที่มีกลิ่นหอมและประโยชน์มากมาย..เพื่อเดินทางไปยัง “ฟำร์ ม
โทมิตะ” ฟาร์ มลาเวนเดอร์ ชมความโดดเด่นกับทุ่ง 7 สี “อิโรโดริ ฮำทำเกะ” ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของทุ่งสายรุ ้ง
หลากสี สันสลับกันอย่าง งดงามราวกับภาพวาด ... ซึ่ งภายในฟาร์มแห่ งนี้ มีดอกไม้อยูท่ ้งั หมด 6 สวน ที่ผลัดกันออกดอก
เบ่งบานสลับกันตามฤดูก าล อาทิ ดอกวิโอล่ า, ดอกดาวเรื อ ง, ดอกสไปเดอร์ และดอกไม้นานาชนิ ดหลากสี สัน บาน
สะพรั่งต้อนรับผูม้ าเยือน (การบานของดอกไม้ข้ ึนอยู่กบั สภาพของอากาศ) ... โดยท่านจะได้เดินชมทุ่งดอกไม้ต่างๆ ที่

สวยงามทอดยาวไปสุ ดลูกหู สายตา มองแล้วสุ ดแสนโรแมนติ กยิง่ นัก ... อิสระให้ท่านได้เลือกบันทึกภาพความงามตาม
อัธยาศัย ... หรื อจะเลือกศึกษาประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการต่างๆ ของฟาร์ มได้ที่ “Hanabito House” ... เลือกเพลิน
ตากับ “ดอกลำเวนเดอร์ ” หรื อ “ดอกวำวันจิ” สี ม่วงที่สวยสด ที่ “Green House” (เปิ ดให้ชมเฉพาะบางเดือน) ... หรื อจะ
“เลื อ กชมและซื้ อ ” ผลิ ตภัณ ฑ์จากดอกไม้แห้ งได้ที่ “Dried Flower House” ...
แล้วมาสู ดกลิ่นความหอมของมวลดอกไม้หลากหลายชนิดที่ได้ทาการสกัดมาเป็ น
น้ าหอมที่ “Perfume Workshop”... หรื อจะเลื อ กนั่ ง จิ บ ชา-กาแฟ หรื อ ทาน
ไอศกรี มลาเวนเดอร์ ที่หอมนมฮอกไกโดและกลิ่นลาเวนเดอร์ สู ตรลับเฉพาะของ
ฟาร์มโทมิตะที่นี่ที่เดียว พร้อมชมธรรมชาติให้เพลินตาที่ “Potpourri House” ตาม
อัธยาศัย...
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) บริ การท่านบุฟเฟ่ ต์จากฟาร์ มโทมิตะ เมล่อนสี ทองเกรดพรี เมี่ ยมสายพันธุ์
ท้องถิ่นของเกาะฮอกไกโดแช่เย็นหวานฉ่า ให้ทุกท่านชิมกันอย่างจุใจ

หลังอาหาร นาท่านเดิ นทางสู่ “เมื องบิเอะ” เมือ งเล็ก ๆ ที่ต้ งั อยู่บริ เวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town
Of The Most Beautiful Hills” ค ว าม เล็ ก ที่ แส น น่ ารั ก ข อ งเมื อ งนี้ อ ยู่ ที่ ภ าพ วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ แบ บ พ าโ น ร าม า
วิว ระหว่างสองข้างทาง ที่ เต็ม ไปด้ว ยทุ่งข้าวบาร์ เล่ ยต์ ัด สลับกับไร่ ข ้าวโพดและมันฝรั่ งสี เขี ย วสดโดยมีสี ฟ้ าคราม
ของท้องฟ้าตัดเป็ น ฉากหลังสลับเนิ นเขาเส้นทางที่เรี ยกกันว่า “Patchwork” ชมความงามของภู เขาไดเสทซึ นับเป็ น
สถานที่ที่ส วยงาม เหมาะกับ การถ่ ายรู ปและบัน ทึก ไว้ในความทรงจ าอย่างยิ่ง ... โดยสถานที่ แห่ งนี้ เป็ นที่รู้จ ัก กัน ดี
และได้รับความนิ ยมของชาวญี่ ปุ่ นเพราะได้ถู ก ใช้เป็ นสถานที่ ถ่ ายท าภาพยนตร์ และโฆษณาสิ น ค้าต่ างๆ มากมาย
อาทิ รถยนต์นิสสัน มาสด้า และบุหรี่ ไมลด์เซเว่น...
เพื่อนาท่านชม “สวนชิคไิ ซ โนะ โอกะ” ให้ท่านเดินชมสวนดอกไม้นานาชนิดตั้งอยูบ่ นเนินเขาลดหลัน่ กันอย่าง สวยงาม
ซึ่งมีชื่อว่า “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ...ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม กับสวนที่ได้รับ
สมญานามว่าเป็ น “Flower Paradise” พบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่แข่งกัน อวดสี สันกันเหมือนพรมหลากสี
ที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด ... อีกทั้งภายในสวนยังมีจาหน่ ายผลผลิตทางการเกษตร ของที่ระลึกและ
ร้านอาหารไว้คอยบริ การ…..
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางชม “Blue Pond” สระสี ฟ้าแห่ งนี้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่ มมีชื่อเสี ยงได้ไม่
นานของฮอกไกโด ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองบิเอะ ชื่อเสี ยงที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั้นเป็ นเพราะน้ าสี ฟ้า
ที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ าตามธรรมชาติทวั่ ไป และตอไม้สูงจานวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใส แปลกตาที่แสนพิเศษ ของ
น้ าในบ่อ..สระสี ฟ้านี้ เกิ ดขึ้นด้วยความบังเอิ ญ หลังการสร้างเขื่อ นเพื่อป้ อ งกันการเกิดโคลนถล่ มจากภู เขาไฟบริ เวณ

ใกล้เคียงที่ได้ระเบิดไปแล้วครั้งหนึ่ง น้ าส่ วนที่ถูกกั้นออกจากเขื่อนกักเก็บรวมกันจนเกิดเป็ น “Blue Pond” ในทุกวันนี้
...โดยปัจจุบนั ยังไม่อาจอธิ บายถึงที่มาของสี ฟ้าของน้ าได้แน่ ชดั แต่จากการตรวจสอบพบแร่ ธาตุอลูมิเนี ยมไฮดรอกไซด์
ในน้ าซึ่งสะท้อนให้เห็นความยาวคลื่นที่ส้ นั กว่าของแสงสี ฟ้าเช่นเดียวกับชั้นบรรยากาศโลก ...
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมือง “โซอุนเคียว” หมู่บา้ นเล็กๆ อันแสนน่ ารักที่อยูท่ ่ามกลางหุ บผาสู งและยังอยูใ่ นเขต “อุทยำน
แห่ งชำติไดเซ็ ทสึ ซัง ” นอกจากนี้ โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่ งน้ าแร่ อ อนเซนที่มีชื่อเสี ยงโด่ งดังของญี่ ปุ่น ในแต่ล ะปี จะมี
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนับล้านเข้ามาตากอากาศ แช่น้ าแร่ เพื่อสุ ขภาพและบารุ งผิวพรรณ ...
นาท่านเดินทางชมความงามของ “น้ำตกกิงกะ” หรื อ “น้ำตกแม่น้ำสีเงิน” มีขนาดความสู ง 120 เมตรในฤดูร้อนน้ าที่ไหล
ลงมาจากหน้าผานั้นมีลกั ษณะเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสี เงินแสนงดงาม ... ส่ วนไม่ไกลกันนักมีอีก
หนึ่งน้ าตก “นำ้ ตกริวเซย์ ” หรื อ “นำ้ ตกดำวตก” มีขนาดความสู ง 90 เมตร เนื่องจากน้ าตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานั้น
เมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กาลังตกมาจากฟากฟ้า ...นอกจากนี้น้ าตกทั้งสองยังได้ชื่อว่าเป็ นน้ าตก
คู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่ วนในช่วงฤดูหนาวน้ าตกทั้งสองแห่ งนี้จะแข็งตัวกลายเป็ นน้ าแข็ง ... อิสระให้ท่านเที่ยวชมได้ตาม
อัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ...
สมควรแก่เวลา เพื่อนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พร้ อมเสิ ร์ฟท่ ำนด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยกั ษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกำะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนัก โภชนาการญี่ ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่เนื้ อ มีรสชาติ อ ร่ อ ยที่สุ ดและมีเนื้ อ ที่นุ่มน่ ารับ ประทานให้ท่านได้อิ่มอร่ อ ย
“แบบไม่อ้นั !!!”

ทีพ่ กั : SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ำแร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็ น” (Onsen) น้ าแร่ ในไสตล์
ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติ น้ ี มีส่ว นช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลัง่
วันทีส่ ำม

โซอุนเคียว –สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ – หมู่บ้ำนรำเม็ง – โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซำ
ไกมำจิ – โรงงำนช็อกโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ช้ อปปิ้ งซึซึกโิ นะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านเดินทางสู่ “เมืองอำซำฮิกำว่ำ” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็ นหลังคาของ ฮอก
ไกโดและเป็ นเมืองที่หนาวที่สุดแห่ งหนึ่ งของญีปุ่น ... เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ” เป็ นสวนสัตว์แห่ ง
เมืองหนาวท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นโซนขั้วโลก ... นาท่านตื่นตากับ
“นกเพนกวิน” เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บนั ทึกภาพอย่างใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ าที่
ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ าได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา “หมีขำวขั้วโลก” ที่เดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักที่หาชม
ได้ยากไม่ตอ้ งไปไกลถึงขั้วโลก พร้อมชมความซุ กซนของ “แพนด้ ำแดง” ... เฝ้าชมความสง่างามของ “เสื อพันธุ์ไซบี
เรี่ยน”และ “ฝูงสุ นัขจิ้งจอง” ... นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับสัตว์พ้ืนเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรี ยนพื้นเมือง
นกฮูก เหยีย่ ว และสิ งโตทะเล ...
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเม็งแห่ งอำซำฮีกำว่ำ” ศูนย์รวมร้านราเมนติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของ
เกาะฮอกไกโด หมู่บา้ นแห่ งนี้ ประกอบด้วยร้านราเมนที่มีชื่อเสี ยง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทาราเมงของตนเองให้อร่ อย
ที่สุด เพื่อสื บทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้เป็ น
ที่เลื่องลือไปทัว่ โลก ... อิสระให้ท่านได้เลือกร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่ อยแน่นอน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บา้ นราเม็ง ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (4)

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทาง
ท่านจะได้เพลิ น ตากับ ทัศนี ยภาพอันงามตาของธรรมชาติ และภาพวิถี ชีวิตความเป็ นอยู่อ ย่างเรี ย บง่ ายของญี่ ปุ่ น ...
ถึ งเมือ ง “โอตำรุ ” เมือ งที่ท่านจะได้ซึ มซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่ น อายประหนึ่ งว่าเดิ น อยู่ในเมือ งเวนิ ส แวะชม
“คลองโอตำรุ ” ที่ มี ค วามยาว 1,140 เมตร และเชื่ อ มต่ อ กั บ อ่ า วโอตารุ ซึ่ งในสมั ย ก่ อ นประมาณ ค.ศ. 1920
ที่ยุค อุ ตสาหกรรมการขนส่ งทางเรื อ เฟื่ องฟู คลองแห่ งนี้ ได้ถู ก ใช้เป็ นเส้ น ทางในการขนส่ งสิ น ค้า จากคลังสิ น ค้า
ในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลอง
และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ... พร้อ มนาท่านชื่ นชมความงดงามของศิล ปะที่ “พิพิธภัณ ฑ์ เครื่ อ งแก้ วและกล่ องดนตรี ”
ท่านจะได้ตื่ น ตากับ เครื่ อ งประดับ และตกแต่ งที่ ท ามาจากแก้ว มากมายหลากหลายรู ป แบบที่ งดงามยิ่งนัก ... หรื อ
จะเลือกชม “กล่ องดนตรี ” รู ปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเครื่ องแก้ว
ด้ว ยช่ า งผู ้ช านาญการ...อิ ส ระให้ ท่ า นได้ “เลื อ กซื้ อ เลื อ กชม” สิ นค้ า ที่ ผ ลิ ต จากเครื่ อ งแก้ว ต่ า งๆ ติ ด ไม้ติ ด มื อ
ฝากคนทางบ้าน ...จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ “นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรื อน
บนโลกเท่ านั้น ... ซึ่ งเป็ นของขวัญ จากเมือ ง แวนคู เวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้ ก ับเมื อ งโอตารุ ... นาฬิ ก าจะมี
เสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาที และจะพ่นไอน้ าออกมาทุกๆ ชัว่ โมง เหมือนกับนาฬิกาไอน้ า อี กเรื อนที่ลอนดอน ...
ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนาฬิก า ทุกท่านสามารถเดิ นข้ามไปยัง “ถนนซำไกมำจิ ” ที่เต็มไปด้วยร้ านขายอาหารทะเลสด ๆ
ที่ ภู มิ ใ จน าเส นอ ห อ ยเชลล์ ก ระท ะร้ อ น และแมงดาทะเลยัก ษ์ ที่ แ ม้ แ ต่ ช าวประมงผู ้ โ ชกโชน ยัง ต้ อ งทึ่ ง

อาหารทะเลที่นามาโชว์ทุกตัวสามารถซื้ อและย่างให้เห็ นกันสด ๆ ...โอตารุ ยงั ขึ้นทาเนี ยบเป็ นแหล่งของอาหารทะเล
ที่สดและรสเลิศที่สุดของแดนปลาดิบ ...อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ...
นาท่านเดิ นทางสู่ “โรงงำนช็ อกโกแล็ต ” สิ นค้าขึ้ นชื่ ออี ก อย่างของฮอกไกโด เนื่ อ งจากเป็ นแหล่ งเพาะพันธุ์ “โคนม”
คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติ ดี
เยีย่ มกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่ ง นี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์
การผลิตตั้งแต่ ยุคแรกเริ่ ม แบบจาลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือ กชมและ
เลือกซื้อสิ นค้าได้อย่างจุใจ...
จากนั้นนาท่านเดิ น ทางสู่ เมื องซั ปโปโร เพื่อ ไปยังย่านช้อ ปปิ้ งและ แหล่ งบันเทิงขนาดใหญ่ ที่ สุ ดในแถบฮอกไกโด
“ซึ ซึกิโนะ” ที่มีร้านค้า มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลื อ กจับ จ่ายซื้ อ ของมากมาย เช่ น ร้ าน Big Camera จาหน่ าย
กล้ อ งดิ จิ ต อล เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ค ทรอนิ คส์ ร้ า น 100 เยน ร้ า น UNIQLO ขายเสื้ อผ้า แฟชั่น วัย รุ่ นร้ า น
Matsumoto Kiyoshi ขายยาและ เครื่ องสาอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo เป็ นต้น ...
*** เพื่อ ให้ท่านได้ใช้เวลาได้อ ย่างคุ ้มค่ าอาหารมื้อค่ าอิ ส ระตามอัธ ยาศัย ... ให้ท่านได้เลื อ กชิ มร้านอร่ อยจากร้ านค้า
ต่างๆ***
ทีพ่ ัก :

SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่ำ

วันทีส่ ี่

ตลำดเช้ ำโจไก – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ – หอนำฬิ กำโบรำณ – สวนสำธำรณะโอโดริ – ช้ อปปิ้ ง เรร่ ำ เอ้ำท์
เลต – ชิโตเซ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นาท่านเดินทางสู่ “ตลำดเช้ ำโจไก” นาท่านชมและเลือกซื้ออาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกั ษ์ทะเล
หอยเชลล์ สัตว์น้ าเค็มสดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็ นต้น ตลาดแห่ งนี้เป็ นที่ต้ งั ทั้งร้านปลาสด ผักสดและผลไม้สด มากมาย
กว่า 70 ร้านค้าที่เอาสิ นค้าวางขายอย่างน่ าชม ... นาท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ ำฮอกไกโด” หรื อเดิมชื่อ “ศำลเจ้ ำซัปโปโร”
เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความ ยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชน ช า ว เก า ะ
ฮอกไกโด มีความสงบสุ ข ถึ งแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์ อ ันยาวนานเก่ าแก่ นับ พันปี ดังเช่ นภู มิภาคคันโต ... แต่ที่ นี่
ก็เป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่ งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป ...
นาท่านเดินทางสู่ “อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคาร นี้ ถื อ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์
แห่ งเมื อ ง ซั ป โปโร ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วท้ อ งถิ่ น และต่ า งชาติ รู้ จ ั ก กั น อย่ า งแพร่ หลายสไตล์ ก ารสร้ า งของ

โดมแปดเหลี่ยม ... นามาจากที่ทาการรัฐแมสซาซู เสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้ เป็ นสถาปนิ ก
ท้อ งถิ่ น และสร้ างอาคารนี้ โดยใช้ว สั ดุ ภายในประเทศ อาคารนี้ เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่ และสู งที่สุ ด ในประเทศญี่ ปุ่ น
และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูกอนุรักษ์ไว้
ให้เป็ นสมบัติที่มีความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม และสาหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สาคัญทางการเมือง ของรัฐบาล
ญี่ปนุ่ ... นาท่านผ่านชม “หอนำฬิ กำโบรำณ” สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโร ซึ่ง สร้ า งขึ้ นตั้ งแต่ ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุ บ ั น
นอกจากนี้ ยังถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่ งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี
ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติล้ าค่าทางวัฒนธรรมที่สาคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย...
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

หลังอาหาร นำท่ำนสู่ “สวนสาธารณะโอโดริ” สวนที่ต้ งั อยูใ่ จกลำงเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็ นสองฝั่ง คือทำงทิศ
เหนื อและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้ำงประมำณกิโลมตรครึ่ ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อคของเมือง ในช่วงฤดูร้อนจะเป็ นพื้นที่สี
เขียวที่งดงำม และช่วงต้นเดือนกุมภำพันธ์ จะเป็ นสถำนที่หลักในกำรจัดเทศกำลหิ มะ ซัปโปโร ด้ำนทิศตะวันออกของ
สวนโอโดริ เป็ นที่ต้ ังของ ที วีท ำวเวอร์ ซัป โปโร (Sapporo TV Tower) สู ง 150 เมตร ซึ่ งด้ำนบนมี จุ ดชมวิว ที่
สำมำรถมองเห็ น วิวที่ ส วยงำมของสวนสำธำรณะแห่ งนี้ และเมื อ งโดยรอบ จุ ดชมวิว อยู่ที่ค วำมสู ง 90 เมตร ในช่ ว ง
กลำงคืนทำวเวอร์ จะเปิ ดไฟประดับประดำเพื่อควำมสวยงำม เป็ นสถำนที่ที่น่ำสนใจอีกแห่ งหนึ่งของซัปโปโร (ไม่รวมค่ า
เข้ าชม)...
นำท่ำนเดิ น ทำงช้อ ปปิ้ งกัน ต่ อ ที่ “เรร่ า เอาท์ เล็ท ” ท่ำนจะเพลิ ดเพลิ นกับ กำรเลื อ กซื้ อ สิ นค้ำ “แบรนด์ เนม ” ชื่ อ ดัง
หลำกหลำยทั้งแบรนด์ต่ำงประเทศและ แบนด์ดงั ของญี่ ปุ่น และสิ นค้ำดี รำคำพิเศษที่มี ให้เลื อกถึง 130 ร้ำนค้ำซึ่ งใน
บรรดำแบรนด์ดงั เหล่ำนี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็ นแบรนด์ที่เพิ่งเปิ ดสำขำในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิ ดตัวเป็ นครั้ง
แรกในประเทศญี่ปนุ่ อีก 9 แบนด์ดงั ที่มำเปิ ดครั้งแรกในญี่ปุ่น มีท้งั สิ นค้ำสำหรับสุ ภำพบุรุษและสุ ภำพสตรี เด็ก อุปกรณ์
กี ฬ ำ น ำฬิ ก ำ รอ งเท้ ำ อำทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie
Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อค่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่ อยจากร้านค้า
ต่างๆ***
ทีพ่ ัก :

AIR TERMINAL CHITOSE HOTEL หรื อเทียบเท่ำ

วันทีห่ ้ ำ
เช้า

สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
สมควรแก่ เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่ ”

0955
1510

ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน

XJ 621

ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้น
*** ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลู ก ค้า ที่มีว ัต ถุ ประสงค์เพื่อ ท่อ งเที่ยวหรือ สารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิ เสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

38,900.- บาท

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)

ท่านละ

9,000.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

10,000.- บาท

*** ไม่ มีรำคำเด็ก ***
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน***

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 25 วันนะคะ***
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ำประกันอุบัตเิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%)

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่ รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าทิปมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ และพนักงานขับรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริ ป

หากบริ การดี น่ารัก สามารถเพิ่มให้เป็ น กาลังใจ ในการทางานได้
3.
4.
5.
6.

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขกำรชำระเงิน

 สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 15,000.- บำท
 ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้ อย 14 วัน

กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้งั หมด
ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบิน ในแต่ละ
กรุ๊ ป)
8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปัญหาอื่นๆ
โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่
พักได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว

4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่
ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปนุ่ อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทา
ความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปนห้
ุ่ องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปนไม่
ุ่ มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

...โปรดอ่ ำนข้ อควำมให้ ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ ตัวท่ ำนเอง

