ฮอกไกโด HELLO WINTER 5 วัน 3 คืน
เยือนดินแดนอาทิตย์ อุทยั สัมผัสความงามของเกาะเหนือสุดฮอกไกโด
ดื่มด่ากับความงามของเมืองโอตารุ ชมหมูบ้านราเมน ลิม้ ลองราเมนขึน้ ชื่อ
ชมความน่ ารั กของเหล่ าน้ องเพนกวินเดินพาเหรด
ชมงานเทศกาลหิมะซัปโปโร 4 กุมภาพันธ์ ~ 11 กุมภาพันธ์ ปี 2019
ชมอาณาจักรแห่ งกล่ องดนตรี นับหมื่นชิน้
ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่มีช่ ือเสียงสุดของเมือง
ช้ อปปิ ้ งจุใจที่ MITSUI OUTLET AEON PLAZA

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)
ด้ วยเครื่ องลาใหญ่ AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่น่ ัง

รายการทัวร์
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เที่ยง

เย็น

โรงแรมที่พัก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด)





บน
เครื่อง

---------



ROUTE INN
ASAHIKAWA
หรือเทียบเท่ า

✓

SMILE PREMIUM
HOTEL หรือเทียบเท่ า



SMILE PREMIUM
HOTEL หรือเทียบเท่ า

สนามบินชิโตเซะ (เกาะฮอกไกโด) – อาซาฮิคาวะ – หมู่บ้านราเมน

สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า – เพนกวินเดินพาเหรด – อาซาฮิคาวะ
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี – โรงเป่ า
แก้ วคิตาอิชิ – ลานสกี – ช้ อปปิ ้ งทานุกิโคจิ
ซับโปโร – ตลาดปลานิโจ – ทาเนียบรัฐบาลเก่ าฮอกไกโด
สวนโอโดริ – ศาลเจ้ าฮอกไกโด –มิตซุย เอ้ าท์ เล็ต
เนินแห่ งพระพุทธเจ้ า – DUTY FREE
ซัปโปโร – สนามบินชิโตเสะ – กรุ งเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

✓

✓

✓

✓



บน
✓ เครื่อง



กาหนดการเดินทาง **ไม่ มีราคาเด็กเนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ ว**
วันเดินทาง

6 – 10 ธันวาคม 2561
19 - 23 ธันวาคม 2561
28 ธันวาคม - 1 มกราคม
2562 ***ปี ใหม่ ***
16 - 20 มกราคม 2562
30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์
2562
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562
***เทศกาลหิมะ***
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
***เทศกาลหิมะ***
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
6 – 10 มีนาคม 2562
13 - 17 มีนาคม 2562

วันแรก

ผู ้ใหญ่พก
ั 2ท่าน
ท่านละ

่
่
พักเดียวเพิ
ม
ท่านละ

่ น
ราคาไม่รวมตั๋วเครืองบิ

34,888 บาท
34,888 บาท

9,000 บาท
9,000 บาท

19,900 บาท
19,900 บาท

41,888 บาท

9,000 บาท

21,900 บาท

33,888 บาท

9,000 บาท

19,900 บาท

33,888 บาท

9,000 บาท

19,900 บาท

41,888 บาท

9,000 บาท

21,900 บาท

41,888 บาท

9,000 บาท

21,900 บาท

34,888 บาท
34,888 บาท
31,888 บาท
31,888 บาท

9,000 บาท
9,000 บาท
9,000 บาท
9,000 บาท

19,900 บาท
19,900 บาท
19,900 บาท
19,900 บาท

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด)
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21.00 น.

23.55 น.

วันที่สอง

พร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน
THAI AIR ASIA X (XJ) เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้
การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X ใช้ เครื่ อง AIRBUS
A330-300 จานวน 377 ที่นงั่
จัดที่นงั่ แบบ 3-3-3 (น ้าหนักกระเป๋ า 20 กก./ท่าน หาก
ต้ องการซื ้อน ้าหนักเพิ่มต้ องเสียค่าใช้ จา่ ย)
ออกเดินทางสูส่ นามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศ
ญี่ปนุ่ เที่ยวบินที่ XJ 620
** บริการอาหารพร้ อมเครื่ องดื่ม ** (มือ้ ที่ 1)

สนามบินชิโตเซะ (เกาะฮอกไกโด) – อาซาฮิกาว่ า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า
AEON MALL – อาซาฮิกาว่ า

08.40น.

เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่
(เวลาประเทศญี่ปนุ่ ไวกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
 สนามบินนิวชิโตเสะ (NEW CHITOSE AIRPORT) หรื อ SHIN
CHITOSE(ชิน-ชิโตะเสะ) นับเป็ นจุดหมายหลักสาหรับคนที่จะมาท่องเที่ยว
ฮอกไกโดเกาะเหนือสุดของประเทศญี่ปนุ่ เป็ นท่าอากาศยานนานาชาติซงึ่ มี
ความสาคัญและมีขนาดใหญ่ที่สดุ ในฮอกไกโดมีการจราจรทางอากาศ
หนาแน่นสุดแห่งหนึง่ ในญี่ปนุ่ ว่ากันว่าเป็ นอันดับ 3 รองจาก นาริ ตะ และ
ฮาเนดะ ของโตเกียว อีกทังยั
้ งมีร้านอาหารสารพัดชาติแหล่งรวมร้ านราเมนดังทัว่ ฮอกไกโด (แบบเดียวกับที่ซปั โปโรและอาซาฮิ
กาวะ) ร้ านขายอาหารทะเลสด แหล่งรวมร้ านขนมหวานจากทัว่ เกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว
หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองของประเทศญี่ปนุ่ แล้ ว นาทุกท่านเดินทางสู่ อาซาฮิกาวะ เป็ นเมืองเอกของกิ่งจังหวัด
คะมิกะวะ ในจังหวัดฮอกไกโด และเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของเกาะ
ฮอกไกโด รองจากเมืองซัปโปโร
จากนันน
้ าท่านสู่ หมู่บ้านราเมน (RAMEN VILLAGE) หรื อหมูบ่ ้ านรา
เมน” หมูบ่ ้ านชื่อดังของเกาะฮอกไกโด นับย้ อนหลังไปตังแต่
้ สมัยต้ นโชวะ ซึง่
ช่วงเวลานันเป็
้ นช่วงเวลาที่ถือกาเนิดราเมน ขึ ้น ณ เมืองซัปโปโรโดยการ
ผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของประเทศจีนเข้ าด้ วยกัน ราเมนของ
เมืองอาซาฮิกาว่าได้ ถือกาเนิดขึ ้น หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้ เสร็จสิ ้นลง รา
เมนที่เกิดขึ ้นมานี ้จึงเป็ นราเมนที่เป็ นการผสมผสานความคิดสร้ างสรรค์ตา่ งๆ
เข้ าไว้ ด้วยกัน อาทิเช่น วิธีการคงความร้ อนของน ้าซุปให้ อยูไ่ ด้ นานขึ ้นโดยเคลือบผิวน ้าซุปด้ วยน ้ามันหมู หรื อจะเป็ นน ้าซุปซีอิ๊วที่
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เคี่ยวจากกระดูกหมูและน ้าสต๊ อคซีฟ้ดู ปลาซาร์ ดีนแห้ ง หรื อ “นิโบะชิ” และเส้ นบะหมี่ที่มีสว่ นผสมของน ้าน้ อยกว่าปกติและด้ วย
ความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งนี ้เป็ นที่ชื่นชอบของชาวญี่ปนุ่
กลางวัน
 บริการอาหาร ณ หมู่บ้านราเมน (ท่ านละ1,000 เยน) (มือ้ ที่ 2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------นาท่านชม สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า ซึง่ ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในญี่ปนุ่

ซึง่ ในแต่ละปี จะมีผ้ เู ข้ าชมความน่ารักของสัตว์ตา่ งๆ ถึงปี ละ 3 ล้ านคนจาก
ทัว่ โลก โดยสวนสัตว์แห่งนี ้ได้ มีแนวความคิดที่วา่ สัตว์ตา่ งๆ ควรที่จะอาศัย
อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ดีและเป็ นไปตามธรรมชาติของสัตว์นนๆ
ั ้ จึงทาให้ ทกุ
ท่านได้ สมั ผัสถึงชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่แท้ จริงของสัตว์แต่ละประเภท ที่ไม่ได้ ถกู
กักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทวั่ ๆ ไป อาทิเช่น หมีขาวจากขัว้
โลก ครอบครัวลิงอุลงั อุตงั แสนรู้ รวมถึง นกเพนกวินสายพันธุ์ตา่ งๆ ที่
ออกมาเริงร่า อาบแดดในช่วงเวลา สายๆ บ่ายๆ ของทุกๆวัน ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ชื่นชมความน่ารัก อย่างเต็มอิ่ม
(ขบวนพาเหรดนกเพนกวินมีจดั ให้ ชม 2 รอบต่อวัน และทังนี
้ ้การเดินของเพนกวินจะขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละวัน ซึง่ หาก
ท่านไม่สามารถชมขบวนพาเหรดเพนกวิน ท่านยังสามารถเดินชมความน่ารักของสัตว์ชนิดอื่นๆได้ อีกมากมาย)
AEON MALL ห้ างยักษ์ใหญ่ของญี่ปนุ่ แหล่งรวมร้ านค้ าร้ านอาหารไว้ ในที่เดียวกัน ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร
สไตล์ท้องถิ่น หรื อเลือกซื ้อหาของฝากของที่ระลึกในราคาคนท้ องถิ่นได้ ภายในซุปเปอร์ มาร์ เก็ตด้ านในอีกด้ วย
**เพื่อไม่ เป็ นการเสี ยเวลาช้ อปปิ้ งอิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย**
จากนันน
้ าท่านสูท่ ี่พกั  พักที่ ROUTE INN ASAHIKAWA หรือเทียบเท่ า
------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สาม

เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ – ลานสกี
ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ช้ อปปิ ้ งทานุกโิ คจิ

เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 3)
เมืองโอตารุ (OTARU) เป็ นเมืองท่าเรื อขนาดเล็ก ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันตก
เฉี ยงเหนือของซัปโปโร มีการอนุรักษ์ พืน้ ที่คลองไว้ อย่างสวยงาม และยังมี
หมู่บ้านประมงปลาเฮอร์ ริ่ง ช่วงต้ นของยุคล่าอาณานิคมฮอกไกโด เมืองโอ
ตารุทาหน้ าที่เป็ นท่าเรื อขนส่งสินค้ า และท่า ประมงที่สาคัญสามารถเดินทาง
จากซับโปโรได้ อย่างสะดวกโดยรถไฟ อาคารต่างๆของเมืองยังคงเป็ นโกดัง
เก่าอดีตอาคารสานักงานในสมัยนันด้
้ วย
คลองโอตารุ (OTARU CANAL AREA) นับได้ วา่ เป็ นแลนด์มาร์ กที่
สาคัญถ้ าจนกล่าวได้ วา่ ถ้ าไม่มาเหมือนมาไม่ถึงเมืองโอตารูเลยทีเดียว
ก่อนที่จะกลายมาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างในปั จจุบนั นี ้จริงๆแล้ วก็มีประวัติความเป็ นมายาวนาน เพราะในอดีตเป็ น
ท่าเรื อที่คกึ คักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เรื อสินค้ าขนาดใหญ่จะต้ องขนถ่ายสินค้ าลงเรื อลาเล็กและลาเลียงไปตามคลอง
ต่อมาเมื่อมีสิ่งอานวยความสะดวกที่ทนั สมัยมาขึ ้น ก็สามารถขนส่งสินค้ าผ่านเรื อลาใหญ่โดยตรง ในช่วงปี ค.ศ.1980 คลองแห่ง
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นี ้ได้ รับการบูรณะให้ สวยงามขึ ้นจนกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญอีกทังโกดั
้ งริมคลองก็เปลี่ยนมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ ร้ านค้ า และ
ร้ านอาหาร และยังเป็ นที่จดั เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ(OTARU SNOW LIGHT PATH FESTIVAL) ในฤดูหนาวอีกด้ วย
------------------------------------------------------------------------------------------------

กลางวัน
 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 4)
พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี หนึ่งในร้ านค้ าที่ใหญ่ที่สดุ ของพิพิธภัณฑ์กล่อง
ดนตรี ในญี่ ปนุ่ โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็ นอีกหนึ่งใน
สถานที่ ส าคัญ ทางประวัติศ าสตร์ ข องเมื อ ง และเป็ น จุด ถ่ ายภาพความ
ประทับ ใจที่ ส วยงามอี กแห่ง หนึ่งที่ ไม่ควรพลาด ชม โรงเป่ าแก้ วคิตาอิ ชิ
ตังอยู
้ ่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้ านการเป่ าแก้ วมายาวนาน โดย
ในอดีตนัน้ จุดประสงค์ของการเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ นทุ่นให้ เรื อ แต่ปัจจุบนั นี ้
เป้าหมายของการเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ นของใช้ หรื อของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่ า
แก้ วคิตาอิชิเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมืองโดยก่ อตังขึ
้ น้
ตังแต่
้ ปี1901 ท่ามกลางโรงเป่ าแก้ วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียง
มากที่ สุ ด ของโรงงานแห่ ง นี ก้ ็ คื อ โคมไฟแก้ วและลู ก บอลแก้ วนั่ น เอง
นอกจากนี ้ยังมีการสอนและสาธิตวิธีการเป่ าแก้ วให้ กบั นักท่องเที่ยวอีกด้ วย
สกีรีสอร์ ทซัปโปโรโคะกุไซ ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับหิมะ
คุณภาพที่ดีที่สดุ บนเกาะฮอกไกโด ที่ซงึ่ เหมาะกับนักสกีทกุ คนไม่วา่ จะเป็ น
ระดับเริ่มต้ นไปจนถึงระดับชานาญ มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ถกู ออกแบบ
มาเพื่อผู้เล่นสกีอย่างแท้ จริงอีกทัง้ ยังได้ พบกับทัศนียภาพอันงดงามของ
เมืองโอตารุและทะเลญี่ปนุ่ อย่างสุดลูกหูลกู ตาอีกด้ วยสาหรับผู้ที่ไม่เล่นสกี
หรื อสโนว์บอร์ ด ยังมีสโนว์พาร์ คที่พวกเขาสามารถเพลิดเพลินไปกับการ
เล่นบนห่วงยางในบริเวณที่ปลอดภัย นอกจากนี ้คุณยังสามารถมาลานสกี
ตัวเปล่าเพราะเรามีบริ การเช่าชุดและอุปกรณ์สกีให้ อีกด้ วยโดยไม่
จาเป็ นต้ องจองล่วงหน้ าอีกด้ วย(ไม่ รวมค่ าเช่ าชุดและอุปกรณ์ ) (คุณภาพของลานสกีขนึ ้ อยู่กับสภาพอากาศ)
ช้ อปปิ ้ ง ย่ านทานุกิโคจิ ( TANUKI KOJI ) แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่อยู่ภายใต้
หลังคาคลุมยาวระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ถูกแบ่งเป็ น 7 ส่วนหรื อ 7 บล็อค
สองข้ างทางเต็มไปด้ วยร้ านขายสินค้ ามากมายกว่า 100 ร้ าน ทังร้้ านขนม
อาหาร ยา เสื อ้ ผ้ า รองเท้ า ABC Mart หรื อ แม้ แต่ ร้ าน Don Quijote
นอกจากสถานที่แห่งนี ้ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี จะเป็ นแหล่งชอปปิ ง้ แล้ ว ยัง
ใช้ เป็ นที่จดั กิจกรรม เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ช่วงฤดูหนาว หรื อ
จะใช้ เป็ นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาวญี่ ปนุ่ เพื่อนัดไปปาร์ ตี ้สังสรรค์กันต่อ
ยามดึก นาท่านสู่ ดิวตีฟ้ รี ( DUTY FREE) อิสระให้ ทา่ นเลือกซื ้อสินค้ าปลอดภาษี ทัง้ เสื ้อผ้ า น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย
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เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 5)
พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ าง ปู 3 ชนิด ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่ น หอยเชลล์ หอย
นางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้ าต่ างๆ

จากนันน
้ าท่านสูท่ ี่พกั  พักที่ SMILE PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี

ซับโปโร – ตลาดปลานิโจ – ทาเนียบรั ฐบาลเก่ าฮอกไกโด – สวนโอโดริ & หอนาฬิกา
ศาลเจ้ าฮอกไกโด – มิตซุย เอ้ าท์ เล็ต – เนินแห่ งพระพุทธเจ้ า – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ

เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(มือ้ ที่ 6)
ตลาดปลานิโจ ( NIJO FISH MARKET ) ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองซัปโป
โร เป็ น ตลาดปลาที่ มี ป ระวัติศ าสตร์ ย าวนานมากกว่า 100 ปี และยัง
ขึน้ ชื่ อ ว่า เป็ น “ตลาดปลานิ โ จเป็ น ตลาดขายวัต ถุดิ บ ในการประกอบ
อาหารที่ ดี ที่ สุด ” อี ก ด้ ว ยด้ า นในท่า นจะได้ เ พลิ ด เพลิ น กับ การเลื อ ก
ช้ อ ปอาหารทะเลสดๆจากท้ อ งทะเลไม่ว่า จะเป็ น ข้ า วหน้ า ปลาดิบ
หรื อ ลิ ม้ ลองรสชาติข องปูส ดๆ ในราคาย่อ มเยาอี ก ทัง้ ยัง สามารถซื อ้
อาหารทะเลแปรรู ป เป็ น ของฝากได้ จ ากที่ นี่ อี ก ด้ ว ย
ท าการรั ฐบาลเก่ า ฮอกไกโด เป็ นอาคารสี แดงอิฐ สร้ างในปี ค.ศ.
1888 นับเป็ นอาคารขนาดใหญ่ แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ ปนในสมั
ุ่
ย
นันภายในตกแต่
้
งอย่างหรูหราด้ านหน้ ามีสญ
ั ลักษณ์ดาวห้ าแฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉก อาคารแห่งนี ้เคยเป็ นที่ทาการรัฐบาลท้ องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะ
ฮอกไกโด ปั จจุบนั เปิ ดให้ ประชาชนเข้ าชมห้ องทางานต่างๆ และหอสมุด
เก็บบันทึกทางราชการและจัดแสดงโต๊ ะทางานของท่านนายกรัฐมนตรี ใน
สมัยนันอี
้ กด้ วย
สวนสาธารณะโอโดริ (大通公園 โอโดริ โคเอ็ง ) เป็ นสวนสาธารณะใจกลางเมืองของนครซัปโปโร เมืองเอกของ
จังหวัดฮกไกโด คาว่า "โอโดริ " ในภาษาญี่ปนุ่ มีความหมายว่า "ทางเดินที่กว้ าง" สวนสาธารณะโอโดริ มีความยาวถึง 1.5
กิโลเมตร ผ่านอาคารกว่า 12 ช่วงตึก มีพื ้นที่รวมทังหมด
้
78,901 ตารางเมตร ในอดีตเมื่อครัง้ เริ่มวางผังเมือง มันถูกวางแผนไว้
ให้ เป็ นทางเดินสายใหญ่ใจกลางเมือง ก่อนที่จะกลายเป็ นสวนสาธารณะในเวลาต่อมา ในแต่ละปี จะมีงานมากมายมาจัดที่
สวนสาธารณะแห่งนี ้ อาทิ เทศกาลดอกไลลักซัปโปะโระ, เทศกาลหิมะซัปโปะโระ ปลายสุดของสวนสาธารณะแห่งนี ้ ยังเป็ นที่ตงั ้
ของ ซัปโปะโระทีวีทาวเวอร์ และใกล้ เคียงยังมีสถานที่ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุนครซัปโปะโระ ท่านสามารถขึ ้น
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ลิฟท์สู่ SAPPORO TV TOWER เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโร โดยมีสวนโอโดริเป็ นพระเอกของเมือง (ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์
มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม 750 เยน)
ศาลเจ้ าฮอกไกโด(HOKKAIDO SHRINE) เป็ นศาลเจ้ าของศาสนา
พุทธนิกายชินโตประจาเกาะฮอกไกโด สร้ างขึ ้นในปี 1871 ยุคเริ่ มพัฒนา
เกาะ ได้ อญ
ั เชิญเทพมาประทับทังหมด
้
4 องค์ คอยปกปั กษ์ รักษาให้ ชน
ชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุข จากศาลเจ้ ามีพื ้นที่เชื่อมต่อกับสวน
มารุยามะ ในฤดูใบไม้ ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน (ในฤดูร้อน
วันที่ 14-16 มิ ถุนายนของทุกปี จะจัดเทศกาล Sapporo Festival หรื อ
Sapporo Matsuri ซึ่งจะแห่ขบวนไปตามถนน ) (ในช่ วงเดือนตุลาคม
ถึงเดือนพฤศจิกายน บริเวณนี่ถือเป็ นจุดชมใบไม้ เปลี่ยนสี ที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่งของซัปโปโร) (ในช่ วงเดือนธันวาคม
ถึงเดือนมีนาคม บริเวณนี่จะเต็มไปด้ วยหิมะขาวโพลนสวยงามมากอีกจุดหนึ่ง)
มิสึอิเอ้ าท์ เลตพาร์ ค(MITSUI OUTLET PARK SAPPORO) เป็ นห้ างสรรพสินค้ ารูปแบบ OUTLET MALL ขนาดใหญ่
ที่สดุ ในฮอกไกโด ตังอยู
้ ่ที่เมือง KITA-HIROSHIMA ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้ เส้ นทางที่ไปยังสนามบิน NEW
CHITOSE เปิ ดให้ บริการเมื่อเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในห้ างมีร้านค้ าแบรนด์ตา่ งๆกว่า 128 ร้ าน รวมถึงร้ านค้ าปลอดภาษี
ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นงั่ และร้ านจาหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองและ
สินค้ าจากฟาร์ มท้ องถิ่นประจาฮอกไกโด(HOKKAIDO ROKO FARM
BRIDGE)
เนินแห่ งพระพุทธเจ้ า(HILL OF THE BUDDHA) เป็ นผลงานการ
สร้ างชิ ้นเอกอีกชิ ้นหนึง่ ของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาว
ญี่ปนุ่ เจ้ าของรางวัลพริตซ์เกอร์ ที่ถือว่าที่สดุ รางวัลของสถาปนิก โดยมี
ลักษณะเป็ นเนินเขาล้ อมรอบรูปปัน้ พระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5
เมตรและมีน ้าหนัก 1500 ตัน พื ้นที่ที่ล้อมรอบจะมีคอ่ ยๆลาดลง อีกทัง้
รายล้ อมด้ วยธรรมชาติอนั งดงามในทุกฤดู
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park by Ishiya)
เป็ นโรงงานของบริ ษัท Ishiya บริ ษัทช็อกโกแลตของท้ องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่
ขึน้ ชื่ อของบริ ษั ท คือ คุ้กกี ้ Shiroi Koibio ของฝากที่ นิย มของฮอกไกโด
(คุ้กกีเ้ นยสอดไส้ ช็อกโกแลตขาว) ภายในบริ เวณสวนสนุกประกอบด้ วย
ร้ านค้ า ร้ านกาแฟ ร้ านอาหาร และพิพิธภัณ ฑ์โรงงานช็อกโกแลตพร้ อม
จ าหน่ า ยช็ อ กโกแลตหลากหลายรู ป แบบ ซึ่ง ผู้เข้ า ชมสามารถสัง เกต
กระบวนการผลิ ตคุ้ก กี ้ หรื อเข้ าร่ วมกิ จ กรรมเวิร์ค ช้ อปทาคุ้กกี ด้ ้ วยตนเอง นอกจากนี ย้ ังมี สนาม Shiroi Koibito Park สนาม
ฟุตบอลที่เคยเป็ นสถานที่แข่งขันฟุตบอลท้ องถิ่น J-League อีกด้ วย
**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัยเพื่อให้ ท่านสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
จากนันน
้ าท่านสูท่ ี่พกั  พักที่ SMILE PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่ า
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วันที่ห้า

สนามบินชิโตเสะ – กรุ งเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

เช้ า
07.00 น.
09.55 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 7)
สมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทางสู่สนามบิน
เหินฟ้ าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ XJ 621
(ใช้ เวลาบินประมาณ 7 ชัว่ โมง 15 นาที/มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่ อง) (มือ้ ที่ 8)
15.10 น.
เดินทางถึงเมืองไทย พร้ อมกับความประทับใจ
--------------------------- ขอบคุณทุกท่านที่ใช้ บริการ --------------------------**หมายเหตุเนื่องด้ วยทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินตัง้ แต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นต้ นไป แก้ ไขเวลา
เที่ยวบินดังนี ้
XJ620 : DMK-CTS 02.20-10.50 น. // XJ621 : CTS-DMK 12.05-18.00 น.
--------------------------------------------และสาหรับกรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 28 ธันวาคม-01 มกราคม ไม่ มีการปรับโปรแกรมแต่ อย่ างใด แค่ ไฟลท์ ขากลับช้ า
กว่ าเดิม 2 ชั่วโมงเท่ านัน้

☺☺☺☺☺☺☺☺ JAPAN ☺☺☺☺☺☺☺☺
** หมายเหตุ **
** ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท**
1. ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นท่ านละ 1,200 บาท/ต่ อท่ าน
2. เด็กอายุเกิน 2 ขวบ เก็บทิป เท่ ากับ ผู้ใหญ่ ตามข้ อ1.
***ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน***
อัตราค่ าบริการรวม
✓ค่ าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้ อมคณะชัน้ ทัศนาจรตามรายการ
✓ค่ านา้ หนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่ าน
✓ค่ าที่พักตามระบุในรายการพักห้ องละ 2-3 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่ า
✓ค่ าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
✓ค่ าจ้ างหัวหน้ าทัวร์ ไทย และไกด์ ท้องถิ่น
✓ค่ ารถรับ-ส่ งตามสถานท่ องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
✓ค่ าเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
✓ค่ าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่ านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 กรณีอยู่ต่อต้ องเสียค่ าเปลี่ยนแปลงหรื อต้ องซือ้ ตั๋วเดี่ยวทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับเงื่อนไขสายการบิน
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ค่ านา้ หนักสัมภาระนา้ หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่ าน ตามที่ระบุไว้
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่ น มินิบาร์ ค่ าโทรศัพท์ ค่ าอินเตอร์ เน็ท ค่ าทิปยกกระเป๋า ค่ าทิป
พนักงานเสิร์ฟต่ างๆ ฯลฯ
ค่ าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่ าทาหนังสือเดินทาง ค่ าวีซ่าต่ างชาติและค่ าแจ้ งเข้ า-ออกประเทศ ของคนต่ างด้ าว หรือเอกสารอื่นๆที่พงึ ใช้
ประกอบส่ วนตัว
ค่ ารถรับ-ส่ ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ ตามรายการ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และค่ าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่ าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สาหรับ ไกด์ +คนขับรถ
ท่ านละ 1,200 บาท/ท่ าน
**เด็กจ่ ายทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ **
กรุณาแจ้ งรายละเอียด
กรุณาระบุลักษณะห้ องที่คุณต้ องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่ านเอง TWIN (ห้ อง 2 เตียง) // DOUBLE
(ห้ อง 1 เตียงใหญ่ ) // SINGLE (ห้ องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้ อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม)
หากไม่ มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้ กับผู้เข้ าพัก
หากท่ านไม่ ทานอาหารมือ้ ใดมือ้ หนึ่ง ไม่ สามารถคืนเงินได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ มี ีผ้ ูเดินทางไม่ ถงึ 10 ท่ าน
 กรุณาแจ้ งการไม่ ทานอาหารบางประเภท ก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 1 อาทิตย์ หากท่ านแจ้ งช้ า อาจทาให้ ทาง
บริษัทฯไม่ สามารถเตรียมการให้ ท่านได้ ทัน ต้ องขออภัยในความไม่ สะดวก
ไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เลื่อนหรื อโยกย้ ายวันเดินทาง ได้ หลังจากทาการออกตั๋วโดยสารแล้ ว
เงื่อนไขการจองทัวร์
1.กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 20,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทัง้ หมด
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่ าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้ กับสายการบินเป็ นที่เรี ยบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษีนา้ มันที่ยังมิได้
ชาระ ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระตามวันที่ใน INVOICE ที่บริษัทกาหนด
2.ส่ งหลักฐานการชาระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชั่นอื่นๆ ตามช่ องทางที่ท่านสะดวก
3.ส่ งเอกสารหน้ าพาสปอร์ ต ที่มองเห็นข้ อมูลชัดเจน ในช่ องทางที่สะดวก ให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30วัน คืนเงินเต็มจานวนที่ท่านได้ ชาระมาแล้ ว
2. แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่ า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจานวนที่ท่านได้ ชาระมาแล้ ว
3. แจ้ งยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่ า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านชาระมาแล้ วทุกกรณี
4. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือช่ วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อกรุ๊ปที่ทีการ การันตี
ค่ ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
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เที่ยวบินพิเศษ เช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมด
เนื่องจากตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
กรุ๊ปออกเดินทางได้
1. ยอดจองจานวนผู้ใหญ่ 30 ท่ าน ออกเดินทาง
เงื่อนไขการให้ บริการ
❖ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของ
ผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
❖ บริษัทฯ รั บผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านัน้
❖ หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบหากอายุการใช้ งานเหลือ
น้ อยกว่ า 6เดือนและไม่ สามารถเดินทางได้ )
❖บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล,
ภัยธรรมชาติอันไม่ สามรถควบคุมได้
❖ บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ
เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่ คืน
ค่ าใช้ จ่ายค่ าทัวร์ ท่ ีท่านได้ ชาระมาเรียบร้ อยแล้ ว
❖ เนื่องจากการซือ้ ขายทัวร์ ในรู ปแบบเหมาจ่ าย บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบและไม่ ทาการคืนค่ าใช้ จ่ายไดๆ หากท่ าน
ใช้ บริการจากทางบริษัทฯไม่ ครบรายการ เช่ น ไม่ ทานอาหารบางมือ้ ไม่ พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่ เที่ยวบางรายการ
❖บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิ หตุท่ เี กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง หรื อในกรณีท่ กี ระเป๋าเกิดสูญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
❖ กรณีท่านไม่ สามารถเดินทางพร้ อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่ สามารถโยกย้ ายเลื่อนกาหนดเดินทางไปใช้
ในครั ง้ อื่นได้
❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อปรับให้ เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์ เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้ แจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า
เพื่อให้ ทุกอย่ างเป็ นไปด้ วยความเหมาะสมและรักษาไว้ ซ่ งึ ผลประโยชน์ ร่วมกันทุกฝ่ าย
❖ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่ าท่ าน ได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทัง้ หมดแล้ ว
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ด้ วยตัวท่ านเอง
พาสปอร์ ตต้ องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
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หากเกิดข้ อผิดพลาดไม่ สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่ รับผิดชอบไดๆ
ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางให้ เข้ าใจก่ อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ ของท่ าน
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