วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
20.30 น.
พร้อ มกั น ที่ ส นามบิ น ดอนเมื อ ง ชั้ น 3 ประตู ห มายเลข 4 สายการบิ น ไทยแอร์เ อเชี ย เอ๊ก ซ์
เคาน์เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นั ่ง
จัดที่นั ่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิรฟ์ ทั้งขาไปและขากลับ
(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้ อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
23.55 น.
เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 620
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วันที่สอง
08.40 น.

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บา้ นราเม็ง - บ่อน้ าสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า
เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศญี่ปุ่นแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รบั ความนิ ยมมากที่สุดใน
ญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปี จะมีผูเ้ ข้าชมความน่ ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นใน
สวนสัตว์ทวั ่ ๆ ไปถึงกว่าปี ละ 3 ล้านคนจากทัว่ โลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ
ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็ นไปตามธรรมชาติของสัตว์น้ันๆ จึง ทาให้ทุกท่านได้สมั ผัส
ถึงชีวิตความเป็ นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ ์
ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลงั อุตงั แสนรู ้

จากนั้นนาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บา้ นราเม็ง”หมู่บา้ นชื่อดังของเกาะฮอก
ไกโด นับย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยต้นโชวะ ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็ นช่วงเวลาที่ถือกาเนิ ดราเมนขึ้ น ณ เมืองซัปโป
โรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิ ดของประเทศจีนเข้าด้วยกัน และต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่
2 ได้เสร็จสิ้ นลงราเมนของเมืองอาซาฮิ กาว่า ก็ได้ถือ
กาเนิ ดขึ้ นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน
อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของน้ าซุปให้อยู่ได้นานขึ้ น
โดยเคลือบผิวน้ าซุปด้วยน้ ามันหมู หรือจะเป็ นน้ าซุปซีอ๊ ิว
ที่เคี่ยวจากกระดูกหมูและน้ าสต๊อคซีฟ้ ดู ปลาซาร์ดีนแห้ง
หรือ “นิ โบะชิ” และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของน้ าน้อย
กว่าปกติ แ ละด้วยความโด่ งดังและมีเอกลัก ษณ์ข องรา
เมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งนี้ เป็ นที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ่น
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านราเม็งในพิพิธภัณฑ์ (คืนเงินค่าอาหารท่านละ 1,000 เยน)
นาท่านชม บ่อน้ าสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน้ าสีฟ้าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสร้างเขื่อนเพื่อ
ไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่เมือง โดยที่กน้
บ่อน้ าแห่งนี้ จะมีแ ร่ธาตุ ที่ เกิ ดจากโคลนภูเขาไฟท าให้มีสีฟ้ าหรื อเขีย วมรกตสดใส และมีกิ่ งไม้ที่ โ ผล่
ออกมาจากพื้ นผิ วน้ า ทาให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้ งสีของบ่อน้ าแห่งนี้ จะมีความสวยงาม
แตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่าเพื่อเข้าสู่ที่พกั

ที่พกั

โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL / YUBARI HOTEL SHUPARO / FUJITA KANKO
WASHINGTON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
หลังจากเข้าที่พกั แล้ว นาท่านช้อปปิ้ งยังห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมาย
หลากหลายชนิ ด อาทิเช่น ขนมชนิ ดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่าง
ในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น **อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้ อ
สินค้า**

วันที่สาม
เช้า

ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองที่ อยู่ในแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ ทสึ และ
เทือกเขายูบาริ ทาให้เมืองฟูราโน่ มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็ นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะ
แก่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม้ นาท่านสู่ โทมิตะ ฟาร์ม ฟาร์มของนั ก
บุกเบิกรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับ
ดอกไม้นานาชนิ ดตามฤดูกาล (ขึ้ นอยู่กบั สภาพ
ภู มิ อ ากาศ) อาทิ ดอกฮามานะสึ ใ นเดื อ น
มิถุนายน, ดอกลาเวนเดอร์และดอกป๊ อปปี้ ใน
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม, กลางเดือนสิงหาคม
ไปแล้ว เป็ นดอกคอสมอส ซึ่ ง แต่ ล ะเดื อ นจะมี
ชนิ ดดอกไม้ต่างกันไป***ช่วงเวลาดอกลาเวน
เดอร์ บ านเต็ ม ที่ (ประมาณปลายเดื อ น
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กรกฎาคม-เดือน สิงหาคม) อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของทุ่งดอกไม้ที่ไกลสุดลูกหูลกู ตา จนขนาน
นามกันว่าเนิ นเขาสายรุง้
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนชิกิไซโนะโอกะ ซึ่งเป็ นเนิ นสวนดอกไม้ 4 ฤดู ที่มีโรลคุงและ โรลจัง หุ่น
ฟางขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมดอกไม้นานาพันธุ ช์ นิ ด
รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี ที่ได้รบั คานิ ยมและคาชมว่าจัดสวนไล่สีได้สวยงามที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมหลากหลายไว้บริการแด่ทุกท่าน เช่น ขับรถ ATV รถไฟชมฟาร์ม หรือฟาร์มเลี้ ยง
Alpaca เป็ นต้น *หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่ากิจกรรมในสวนดอกไม้*

เที่ยง
บ่าย

จากนั้นนาท่านสู่เนิ นเขาเซรุบุโนะโอะกะ ซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้สีสนั สดใสไม่ว่าจะเป็ นดอกซัลเวีย ดอกพิ
ทูเนี ย หรือดอกแมร์รี่โกลด์ จนผูค้ นพากันเรียกทุ่งแห่งนี้ ว่า “งานผ้าลายดอกไม้” อิสระให้ท่านเดินชม
บรรยากาศของสวนตามอัธยาศัย หรือหากต้องการความความสะดวกสบาย ก็สามารถเสียค่าบริการ
เพิ่มเพื่อใช้บริการรถชมวิวได้
บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเยี่ยมชมโรงงานชีส ณ ฟูราโน่ ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของโรงงานผลิต ชีสคุณภาพชั้นยอดของเกาะฮ
อกไกโด เยี่ยมชมกระบวนการผลิตชีสคุณภาพท้องถิ่นคาเมมเบิรท์ (camaembert) ผ่านทางกระจก และ
สามารถลิ้ มรสตัวอย่างชีสในร้านค้าของโรงงานได้ ชีสที่พิเศษคือชีสสีดา ที่ทาจากหมึกของปลาหมึก และ
ยังมีชีสอีกหลากหลายรสชาติให้ได้เลือกซื้ อ เช่น ชีสไวน์แดง และชีสต้นตารับเป็ นต้น ในส่วนของโรงงาน
ชีสจะแบ่งออกเป็ น 2 ชั้นด้วยกัน คือ บริเวณชั้น 1 เป็ นส่วนของโรงงานผลิตชีส ในส่วนของชั้น 2 จะเป็ น
ส่วนของร้านค้าจาหน่ ายชีส ขนมปั ง ไวน์และไอศครีม Home Made แสนอร่อยนานาชนิ ด อีกฝั ง่ หนึ่ งก็
เป็ นโซนจัดแสดงกระบวนการผลิตชีส อุปกรณ์ที่ใช้
ในกระบวนการผลิ ต ชี ส ของที่ นี่ เมื่ อ เดิ น ชมเสร็ จ
เรียบร้อยแล้วยังสามารถนาซื้ อกลับไปเป็ นของฝาก
ได้อีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทานุ กิโคจิ เป็ น
แหล่งช้อปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบัง
แดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มี
ร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้งขวางใน
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ที่พกั
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

แนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลา
ของท่าน อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
โรงแรม TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ ฟรี – ศาลเจ้าฮอก
ไกโด – บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็ นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ
ตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตกเนื่ องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รบั
อิทธิพลมาจากการทาการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชม
ความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนั
สวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็ นคลองที่
เกิดขึ้ นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.
1923 เพื่อเป็ นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือ
ใหญ่ส่โู กดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลอง
ครึ่งหนึ่ งเป็ นถนนสาหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดัง
ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ นอาคารอิ ฐ สี แ ดงจึ งกลายเป็ น
สัญ ลัก ษณ์ข องเมื อ ง
และได้ป รับ ปรุ ง เป็ น
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนัน่ เอง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ
สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทากล่องดนตรีใน
สไตล์ของตัวเองขึ้ นมาเป็ นที่ระลึกหรือเป็ นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย นาท่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
โดยการเป่ าแก้วด้วยเทคนิ คในแบบต่างๆ จึงทาให้เครื่องแก้วที่ ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องสาอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รา้ นค้าปลอดภาษี
DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยจากนั้น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาล
เจ้ า ประจ าเกาะฮอกไกโด ของ
ศาสนาชินโต ที่สร้างตั้งแต่ปี 1871
ซึ่ งแต่ เดิ มศาลเจ้านี้ มีชื่ อว่าศาลเจ้า
ซัป โปโร และชาวฮอกไกโดต่ างให้
ความเลื่ อ มใสศรัท ธามาก เพราะ
เชื่อกันว่าเป็ นที่ สถิ ตของเทพเจ้าโย
ฮะชิระ ผูพ้ ิทักษ์เ กาะฮอกไกโดและ
คอยปกปั กษ์รกั ษาชาวเมืองบนเกาะ
มาตั้งแต่ ยุ คบุ ก เบิ ก ดิ นแดนแห่ง นี้
ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิ ยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจ
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานา
ชนิ ด อาทิ เ ช่ น ปู สุ ไ ว ปู ข น ปู ท าราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ ้ง ทะเล ซาชิ มิ ส ดๆ และซู ชิ
หน้าต่างๆ

ที่พกั

โรงแรม TOYOKO INN SAPPORO / APA HOTEL & RESORT หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา้

สุสานโมอาย – ทาเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไง – พิพิธภัณฑ์
เบียร์ซปั โปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม สุสานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิ กชื่อดังของโลก ก่อสร้างตั้งแต่
ค.ศ. 1982 ไอเดียคล้ายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต์ ออกแบบรูปร่างตั้งให้อยู่ในภูเขาของดอกลา
เวนเดอร์ พระพุทธรูปเป็ นแนวคิดโครงสร้างจากการเรีย งลาดับของจิตวิญญาณ องค์พระมีชื่อว่า Atama
Daibutsu เปิ ดให้เข้าชมอย่างเป็ น ทางการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมา สุสานมีพื้นที่ประมาณ
540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของที่บรรจุอฐั ิและรองรับได้ 70,000 กลุ่ม ( ชาวญี่ปุ่นไม่มี
การฝั งศพ ใช้การเผา และจะซื้ อที่ดินใว้เก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว้) โมอายแห่งญี่ปุ่น เป็ นชื่อที่
ผูค้ นเรียกขาน เป็ นหนึ่ งในสุสานที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด จากนั้น นาท่านชมด้านนอกของ ทาเนียบ
รัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้าง
เมื่อ ปี พ.ศ. 2416 เป็ นอาคาร
สไตล์นี โ อบาร็ อ คอเมริ ก าที่ ใ ช้อิ ฐ
มากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็ นอิฐที่ทา
มาจากหมู่บา้ นซิโรอิชิและโทโยชิร่า
ตึ ก นี้ ผ่ า นการใช้ง าน มายาวนาน
กว่า 80 ปี แต่ความงดงามที่เห็นนั้น
ได้ รั บ การบู ร ณะซ่ อมแ ซมให ม่
หลั ง จากถู ก ไฟไหม้เ มื่ อ ปี พ.ศ.
2454 แต่ดว้ ยความสวยงามของ
สถาปั ตยกรรมที่ ห ลงเหลื อ อยู่ไ ม่กี่
แห่ง จึงได้รบั การขึ้ นทะเบียนให้เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมสาคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512

เช้า
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เที่ยง

จากนั้นนาท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่และเป็ นอีกสัญลักษณ์ที่สาคัญของ
เมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่
ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สามารถ
บอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมือง
ซัปโปโรมานานจึงได้รบั การขึ้ นทะเบียน ให้เป็ นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ งของญี่ปุ่น จากนั้น
ทาท่านเดินทางสู่ สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมือง
ที่ทอดตัวยาวจากตะวันออก ไปตะวันตกโดยมีความ
ยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อน
หย่อนใจหรื อ จัด งานประเพณี ในเทศกาลต่ าง ๆ ที่
สวนแห่ ง นี้ จากนั้ น น าท่ า นสู่ ตลาดซั ป โปโรโจไง
ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน
เรียงรายตลอดบล็อกขึ้ นไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร
เป็ นหนึ่ งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านค้าต่างๆ
จาหน่ ายอาหารทะเลเป็ นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่น
ทะเล ไข่ ป ลาแซลมอน ปลาหมึ ก และหอยเชลล์
ผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมัน
ฝรัง่ ตามฤดูก าล อาหารท้องถิ่ นที่ ขึ้นชื่ อคื อ อาหาร
ทะเลสดๆเสิรฟ์ พร้อมข้าว เรียกว่า donburi
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็ นแหล่งผลิตเบียร์ครั้งแรกของประเทศ
ญี่ปุ่น เมืองซัปโปโรจึงเป็ นแหล่งผลิตที่ เก่าแก่ที่สุด และเป็ นยี่หอ้ ที่ นิยมที่ สุดในประเทศ ซึ่ งมีการกลัน่
เบียร์ต้งั แต่ ปี 1877 มาจนถึงปั จจุบนั และยังส่งออกไปทัว่ โลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์เบียร์ซปั โปโร(Sapporo
Beer Museum) เปิ ดเมื่อปี 1987 ในสมัยเมจิเคยเป็ นโรงกลัน่ ภายในพิพิธภัณฑ์จะแนะนาประวัติของ
เบียร์ในญี่ ปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ (แต่ไม่ค่ อยมีขอ้ มูลภาษาอังกฤษมากนัก) หลัง
นิ ทรรศการมีให้ชิมเบียร์ฟรี ถัดจากพิพิธภัณฑ์เป็ นที่ต้งั ของสวนเบียร์ซปั โปโร(Sapporo Beer Garden)
ประกอบด้วยร้านอาหาร 2 ร้าน คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall มีบรรยากาศสบายๆกับการ
ดื่มเบียร์ และรับประทานบาร์บีคิวเนื้ อแกะ ซึ่งเป็ นอาหารท้องถิ่นที่นิยม จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้ งที่มิต
ซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจาก
ทัว่ โลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo
เพี ย บพร้อ มด้ว ยสิ น ค้า ส าหรับ ทุ ก คนตั้ง แต่ สิ น ค้า
แฟชัน่ หญิงชาย และเด็ ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และ
สินค้าทัว่ ไป นอกจากนี้ ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหาร
ขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นัง่ และมี Hokkaido Roko
Farm Bridge ซี่งเป็ นพื้ นที่ ที่มีสินค้าท้องถิ่นและ
สินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย เพื่อไม่เป็ นการ
รบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
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พักที่

โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก
เช้า

สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
นาทุกท่านเหิรฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์
เที่ยวบินที่ XJ 621
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

10.30 น.
16.15 น.

******************************************
อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
02 – 07 มิถุนายน 2561
07 – 12 มิถุนายน 2561
09 – 14 มิถุนายน 2561
16 – 21 มิถุนายน 2561
23 – 28 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย. – 05 ก.ค. 2561
07 – 12 กรกฏาคม 2561
12 – 17 กรกฏาคม 2561
14 – 19 กรกฏาคม 2561
19 – 24 กรกฏาคม 2561
21 – 26 กรกฏาคม 2561
26 – 31 กรกฏาคม 2561
28 ก.ค. – 02 ส.ค. 2561
02 – 07 สิงหาคม 2561
04 – 09 สิงหาคม 2561
16 – 21 สิงหาคม 2561
18 – 23 สิงหาคม 2561
23 – 28 สิงหาคม 2561
25 – 30 สิงหาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
30,999
33,999
32,999
32,999
32,999
33,999
37,999
39,999
37,999
39,999
38,999
39,999
38,999
36,999
34,999
35,999
33,999
36,999
33,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(ต ่ากว่า 12 ปี )
30,999
33,999
32,999
32,999
32,999
33,999
37,999
39,999
37,999
39,999
38,999
39,999
38,999
36,999
34,999
35,999
33,999
36,999
33,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
(ต ่ากว่า 12 ปี )
30,999
33,999
32,999
32,999
32,999
33,999
37,999
39,999
37,999
39,999
38,999
39,999
38,999
36,999
34,999
35,999
33,999
36,999
33,999

พักเดี่ยว
เพิ่ม
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิน
22,999
25,999
24,999
24,999
24,999
25,999
29,999
31,999
29,999
31,999
30,999
31,999
30,999
28,999
26,999
27,999
25,999
28,999
25,999
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30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2561
01 – 06 กันยายน 2561
06 – 11 กันยายน 2561
08 – 13 กันยายน 2561

35,999
33,999
34,999
33,999

35,999
33,999
34,999
33,999

35,999
33,999
34,999
33,999

8,000
8,000
8,000
8,000

27,999
25,999
26,999
25,999

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมี การยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจา
ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็ นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี
น้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.
2.

ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
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 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะ
พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผูเ้ ดินทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดิ นทาง ค่าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพท์ท างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 4,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ทางบัญชี

1. นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ/หรือ นายณัฏฐวีร ์ อมาตยกุล
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สุรวงษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 064-2-34250-9
2. ชื่อบัญชี นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ นางสาวกาญจนา วรนิติเยาวภา
ธ. กสิกรไทย สาขา สานักงานสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 789-2-33742-4
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์
ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระ
158 SURAWONG RD., SIPRAYA, BANGRAK. BANGKOK TEL : 02-266-2900 FAX : 02-266-7526 E-MAIL : SALEANNALUXX@GMAIL.COM

เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว ***ใน
กรณีที่วนั เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คานาหน้าชื่ อ
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่ อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วั นที่ เดิ นทางจริ งของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษั ท จะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ ยวที่มิได้
เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
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7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั ก งาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มี อานาจในการให้คาสัญ ญาใดๆ แทนบริษั ท เว้นแต่ มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่เ กิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่
เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สงู มาก
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