*** อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลขาปูยกั ษ์ ณ โรงแรม
ให้ท่านรับประทานอย่างจุใจ ***

กำหนดกำรเดินทำง
19 – 23 กันยำยน
26 – 30 กันยำยน
วันที่

กำหนดกำรเดินทำง

1

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

2

ชิโตเซ่ – อำซำฮิกำว่ ำ – หมู่บ้ำนรำเม็ง – อุทยำนแห่ งชำติไดเซ็ทสึซัง –
นำ้ ตกกิงกะ & นำ้ ตกริวเซย์ – โซอุนเคียว

3
4
5

โซอุนเคียว - สวนสัตว์ อำซำฮียำม่ำ – ซัปโปโร – มหำวิทยำลัยฮอกไกโด
(ชมใบไม้ เปลีย่ นสี) – หอนำฬิ กำโบรำณ – สวนสำธำรณะโอโดริ –
ช้ อปปิ้ ง ซึซึกิ โนะ – ซัปโปโร
ซัปโปโร - โรงงำนช็อกโกแล็ต - โอตำรุ - คลองโอตำรุ – พิพธิ ภัณฑ์
เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี – ถนนซำไกมำจิ - ช้ อปปิ้ งมิตซุยเอ้ ำท์ เลต
สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55-15.10)

รำคำ

เช้ ำ เทีย่ ง

ค่ำ

โรงแรม

✈
SOUNKYO MOUNT VIEW

HOTEL HOTEL OR SIMILAR

-







-

SAPPORO TOKYU REI
HOTEL OR SIMILAR



-

-

AIR TERMINAL CHITOSE
HOTEL OR SIMILAR


✈

-

-

ทัวร์ญป
ี่ น
ุ่ AUTUMN SOUNKYO HOKKAIDO (XJ) 5วัน 3คืน รหัสทัวร์ J0518106

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด)

2000

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 และขอสงวนสิทธิ์ในกำรเลือกทีน
่ ั่งบนเครื่ อง เนื่องจำกต้ องเป็ นไปตำมระบบของ
สำยกำรบิน หำกต้ องกำรซื้อเพิม่ ต้ องชำระค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนต่ ำงเพิม่ )
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่ อนเวลำเครื่ องออก 60 นำที และไม่ มปี ระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่ อง ดังนั้น
ผู้โดยสำร จำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่ อนเวลำเครื่ องออกอย่ ำงน้ อย 45 นำที ***

2355

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

วันทีส่ อง

ชิโตเซ่ – อำซำฮิกำว่ ำ – หมู่บ้ำนรำเม็ง – อุทยำนแห่ งชำติไดเซ็ทสึซัง – นำ้ ตกกิงกะ & นำ้ ตกริวเซย์ – โซอุนเคียว
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ถึงสนำมบิน ชิ โตเซ่ “เมื องซั ปโปโร” ประเทศญี่ ปุ่น ถื อว่าเป็ นเมื องใหญ่ อนั ดับที่ 5 ของญี่ ปุ่น และเป็ นศู นย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

นาท่านเดินทางสู่ “เมืองอำซำฮิกำว่ ำ” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็ นหลังคาของ ฮอก
ไกโดและเป็ นเมื องที่ หนาวที่ สุดแห่ งหนึ่ งของญี ปุ่น (ใช้เวลาเดิ นทางโดยประมาณ 2ชั่วโมง)... เพื่อนาท่ านเดิ นทางสู่
ทัวร์ญป
ี่ น
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“หมู่บ้ำนรำเม็งแห่ งอำซำฮีกำว่ ำ” ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด ... หมู่บา้ น
แห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเม็งที่มีชื่อเสี ยง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทาราเม็งของตนเองให้อร่ อยที่สุด เพื่อสื บทอดมรดกทาง
ปั ญญาที่ ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้เป็ นที่ เลื่องลือไปทั่วโลก ...
อิสระให้ท่านได้เลือก ลิ้มลองรสชาติของราเม็งร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่ อยแน่นอน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บา้ นราเม็ง ***Cashback ท่ านละ 1,500 เยน*** (1)

หลังอาหารนาเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคียว” หมู่บา้ นเล็กๆ อันแสนน่ารักที่อยูท่ ่ามกลางหุบผาสูง เป็ นแหล่งน้ าแร่ ออนเซน
ที่ มี ชื่อ เสี ย งโด่ งดัง ของญี่ ปุ่ นและยัง อยู่ในเขต “อุ ท ยำนแห่ งชำติไดเซ็ ท สึ ซั ง ” ซึ่งเป็ น อุท ยานที่ ใ หญ่ ที่ สุด ในญี่ ปุ่ น
ครอบคลุมพื ้นที่ ของ 4 เมืองบนเกาะฮอกไกโด ตั้งแต่ทางใต้ของอาซาฮีกาว่า คามิกาว่า ไล่ลงไปทางบิเอะจนถึงฟุราโน่
ใน ช่วงฤดูใบไม้ร่วง บริ เวณนี้นบั ว่าเป็ นจุดแรกๆ ของญี่ปุ่นที่ใบไม้จะเริ่ มเปลี่ยนสี ทัว่ ทั้งอุทยานจะเต็มไปด้วยสี สันของ
ใบไม้ที่พากันเปลี่ยนสี อวดความสวยงามของธรรมชาติ โดยจะเริ่ มเปลี่ยนสี จากบริ เวณยอดเขาก่อนไล่ลงมาเรื่ อยๆ ท่าน
จะได้เห็ นสี สันที่เป็ นทั้งสี แดง สี ส้ม สี เหลืองทอง สลับกับสี เขียวของต้นไม้ ท่านจนจะได้เพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพอัน
งดงามดัง่ ภาพวาด ด้วยทิวทัศน์ที่แสนงดงามนี้ ทาให้ที่นี่เป็ นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่เกาะฮอก
ไกโด นอกจากนี้ ยงั มีแหล่งน้ าพุร้อนอยูก่ ว่า 10 แห่ ง เช่น น้ าพุร้อนโซอุนเคียวออนเซน เป็ นต้น ระหว่ ำงทำงท่ ำนจะได้
สั มผัสบรรยำกำศสุ ดแสนจะสบำยเป็ นช่ วงที่อำกำศกำลังดี ไม่ ร้อนและไม่ หนำวจนเกินไป เป็ นช่ วงแห่ งสี สันที่ถูกแต่ ง
แต้ มควำมงดงำมของใบไม้ นำนำพันธุ์ ที่เริ่ มเปลี่ยนสี ไม่ ว่ำจะเป็ นสี แดง สี น้ำตำล สี เหลื องของใบเมเปิ้ ล ที่คละกันไป
ตำมแต่ ละสำยพันธุ์ซึ่งเป็ นควำมสวยงำมและเป็ นสีสันของเมืองทีด่ ูหลำกหลำยอำรมณ์ ทีห่ ำชมได้ ในแถบเอเชียและควำม
สวยงำมนั้นไม่ แพ้ ทำงยุโรปเลยทีเดียว
จากนั้นนาท่านแวะชมความงามของ “นำ้ ตกกิงกะ” หรื อ “นำ้ ตกแม่ นำ้ สีเงิน” มีขนาดความสูง 120 เมตร ในฤดูร้อนน้ าที่
ไหลลงมาจากหน้าผา นั้นมีลกั ษณะเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสี เงินแสนงดงาม ... ส่ วนไม่ไกลกัน
นักมีอีกหนึ่ งน้ าตก “น้ำตกริ วเซย์ ” หรื อ “น้ำตกดำวตก” มีขนาดความสู ง 90 เมตร เนื่ องจากน้ าตกที่ ไหลออกมาจาก
ชะง่อนผานั้นเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กาลังตกมาจากฟากฟ้า ... นอกจากนี้ น้ าตกทั้งสองยังได้
ชื่อว่าเป็ นน้ าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่ วนในช่วงฤดูหนาวน้ าตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็ นน้ าแข็ง ... อิสระให้ท่าน
เที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พร้ อมเสิ ร์ฟท่ ำนด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกำะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ ปุ่ นว่าเป็ นปู น้ าเย็น ที่ เนื้ อมี รสชาติ อร่ อยที่ สุดและมี เนื้ อที่ นุ่ มน่ ารับ ประทานให้ท่านได้อิ่มอร่ อย
“แบบไม่ อ้นั !!!”

ทีพ่ กั : SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
ทัวร์ญป
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^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ำแร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็ น” (Onsen) น้ าแร่ ในไสตล์
ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่ อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ี มีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลัง่

วันทีส่ ำม

โซอุนเคียว - สวนสัตว์ อำซำฮียำม่ ำ – ซัปโปโร – มหำวิทยำลัยฮอกไกโด (ชมใบไม้ เปลีย่ นสี) – หอนำฬิ กำโบรำณ –
สวนสำธำรณะโอโดริ – ช้ อปปิ้ ง ซึซึกิ โนะ – ซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

น าท่ านเดิ น ทางสู่ “เมื อ งอำซำฮิ ก ำว่ ำ ” เมื อ งที่ มี ข นาดใหญ่ เป็ นอัน ดับ สองรองจากซัป โปโร ได้ชื่ อ ว่า เป็ นหลัง คา
ของ ฮอกไกโดและเป็ นเมืองที่ หนาวที่ สุดแห่ งหนึ่ งของญีปุ่น ... เพื่อนาท่านเดินทางสู่ นาท่านเดิ นทางสู่ “สวนสั ตว์ อำ
ซำฮียำม่ ำ” เป็ นสวนสัตว์แห่ งเมืองหนาวท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
โซนขั้วโลก ... นาท่านตื่นตากับ “นกเพนกวิน” เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บนั ทึกภาพอย่างใกล้ชิด
กับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ าที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ าได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา ... “หมีขำวขั้วโลก” ที่เดิน
อวดโฉมให้ท่านชมความน่ ารักที่ หาชมได้ยากไม่ตอ้ งไปไกลถึงขั้วโลก ... พร้อมชมความซุกซนของ “แพนด้ ำแดง” ...
เฝ้าชมความสง่างามของ “เสื อพันธุ์ไซบีเรี่ยน” และ “ฝูงสุ นัขจิง้ จอก” ... นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับสัตว์พ้ืนเมืองหายาก
อีกมากมาย เช่น นกกระเรี ยนพื้นเมือง นกฮูก เหยีย่ ว และสิ งโตทะเล
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของญี่ ปุ่ น
ผังเมื อง ซัปโปโร มีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุ กซึ่ งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมื องทัว่ ไปในญี่ ปุ่น ซึ่ งได้รับคา
แนะนาาและพัฒนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญชาวอเมริ กนั ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ตามพื้ น ฐานการวาง
ผังเมืองของอเมริ กา ... นาท่านเดินทางสู่ “มหำวิทยำลัยฮอกไกโด” แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ เรื่ อ งใบไม้เปลี่ ย นสี ซึ่ งยัง ไม่
ค่อยเป็ นที่รู้จกั กันเท่าไหร่ นกั มหาวิทยาลัยฮอกไกโด โด่งดังเรื่ องต้นแปะก๊วยที่ปลูก เอาไว้ก ว่า 70 ต้น เลี ย บถนน
ทัวร์ญป
ี่ น
ุ่ AUTUMN SOUNKYO HOKKAIDO (XJ) 5วัน 3คืน รหัสทัวร์ J0518106

ยาว 380 เมตร เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้ าก็จะเห็ นบรรยากาศต้นแปะก๊วยสี เหลืองทั้งแถบ (ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ) ...
นาท่าน ผ่านชม “หอนำฬิ กำโบรำณ” สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโร ซึ่ง สร้ างขึ้ นตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 1878 ปั จ จุ บัน นอกจากนี้
ยังถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่ งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับ
การอนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติล้ าค่าทางวัฒนธรรมที่สาคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย...
จากนั้น ท่านสู่ “สวนสำธำรณะโอโดริ ” สวนที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็ นสองฝั่ง คือทางทิศเหนื อ
และทิ ศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิ โลมตรครึ่ ง กินพื้นที่ ถึง 12 บล็อคของเมือง ในช่วงฤดูร้อนจะเป็ นพื้นที่ สีเขียวที่
งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็ นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิ มะ ซัปโปโร ด้านทิศตะวันออกของสวนโอ
โดริ เป็ นที่ต้ งั ของทีวที าวเวอร์ซปั โปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซึ่งด้านบนมี จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่
สวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยูท่ ี่ความสู ง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิ ดไฟ
ประดับประดาเพื่อความสวยงาม เป็ นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของ ซัปโปโร(ไม่ รวมค่ ำเข้ ำชม)...

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งย่าน “ซึซึกิโนะ” ที่มีร้านค้า มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้ เลือกจับจ่ายซื้ อของมากมาย เช่น ร้าน
Big Camera จาหน่ ายกล้องดิจิตอล เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิ คส์ ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่
วัยรุ่ นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่ องสาอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo ... ถนนใน ซัปโป
โรจะไม่สมบูรณ์ไปได้เลยถ้าหากปราศจากร้านราเม็งซึ่งแหล่งที่ข้ ึนชื่อ คือ “Ramen Yokocho” หรื อที่คนไทย รู ้จกั กันดี
ในชื่ อว่า “ตรอกรำเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเมนที่ ข้ ึนชื่อที่ สุดในซัปโปโร แต่ละร้านไม่ใหญ่โตนัก แต่จะสังเกตได้วา่ ร้าน
ไหนอร่ อย จากจานวนคิวของลูกค้าที่รออยู่ ...
*** เพื่ อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้ม ค่ ำอำหำรมื้ อค่ำอิสระตำมอัธยำศั ย ... ให้ ท่ ำนได้ เลื อกชิ ม ร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำ
ต่ ำงๆ***

ทีพ่ กั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ี่

ซัปโปโร - โรงงำนช็อกโกแล็ต - โอตำรุ - คลองโอตำรุ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่องดนตรี – ถนนซำไกมำจิ -มิตซุยเอ้ ำท์ เลต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นาท่ านเดิ นทางสู่ “โรงงำนช็ อกโกแล็ต ” สิ นค้าขึ้ นชื่ ออี กอย่างของฮอกไกโด เนื่ องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม”
คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาให้ “ช็ อกโกแล็ต” มีรสชาติดี
เยีย่ มกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็วา่ ได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์
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การผลิตตั้งแต่ยคุ แรกเริ่ ม แบบจาลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิตและสามารถเลือกชมและเลือก
ซื้อสิ นค้าได้อย่างจุใจ ... นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ...
ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและ
ภาพวิถี ชี วิต ความเป็ นอยู่อ ย่างเรี ยบง่ าย
ของญี่ปุ่น ...
*** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อกลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิ มร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำ
ต่ ำงๆ***

ถึ ง เมื อ ง “โอตำรุ ” เมื อ งที่ ท่ า นจะได้ซึ ม ซั บ กับ ภาพบรรยากาศและกลิ่ น อายประหนึ่ งว่า เดิ น อยู่ใ นเมื อ งเวนิ ส ...
นาท่านแวะชม “คลองโอตำรุ ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่ งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920
ที่ ยุค อุ ต สาหกรรมการขนส่ งทางเรื อ เฟื่ องฟู คลองแห่ งนี้ ได้ถู ก ใช้เป็ นเส้น ทางในการขนส่ งสิ น ค้า จากคลังสิ น ค้า
ในตั ว เมื อ งโอตารุ ออกไปยัง ท่ า เรื อบริ เวณปากอ่ า วให้ ท่ า นเดิ น เล่ น พร้ อ มถ่ า ยรู ปตามอั ธ ยาศั ย กั บ อาคาร
เก่ าแก่ ริม คลองและวิวทิ วทัศ น์ ที่ ส วยงาม ... แล้วน าท่ านเดิ น สู่ “ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ ง
ส าคัญ ของเมื อ งตั้งอยู่ไม่ ไ กลจากคลองโคตารุ ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของ “ร้ ำนเครื่ อ งแก้ ว ” “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ล่ อ งดนตรี ” และ
“นำฬิ กำไอน้ ำ โบรำณ” ... นอกจากนี้ ตลอดทั้ งสองข้า งทางของถนน ซาไกมาจิ ยัง เต็ ม ไปด้ว ยร้ านค้าขายขนม
แสนอร่ อ ยนานาชนิ ด อาทิ ช็ อ คโกแล็ ต Le TAO ที่ มี ข ายเฉพาะที่ โ อตารุ เค้ก และขนมอัน เลื่ อ งชื่ อ ต่ างๆมากมาย
ของที่ ร ะลึ ก และร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ให้ ท่ า นเดิ น ชมได้ต ามอัธ ยาศัย ... จากนั้น น าท่ านถ่ ายรู ป เป็ นที่ ร ะลึ ก กับ
“นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ” สไตล์องั กฤษ ที่ เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลกเท่านั้น ... ซึ่ งเป็ นของขวัญจาก เมืองแวนคู เวอร์
ประเทศแคนนาดา มอบให้กับ เมื องโอตารุ ... นาฬิ กาจะมี เสี ยงดนตรี ดังขึ้ น ทุ กๆ 15 นาที และ จะพ่น ไอน้ าออกมา
ทุกๆ ชัว่ โมง เหมือนกับนาฬิกาไอน้ าอีกเรื อนที่ลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ ตามอัธยาศัย ... พร้อมนาท่านชื่นชม
ความงดงามของศิ ล ปะที่ “พิ พิธ ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งแก้ วและกล่ องดนตรี ” ท่ านจะได้ ตื่ น ตากับ เครื่ อ งประดับ และตกแต่ ง
ที่ ท ามาจากแก้ว มากมายหลากหลายรู ป แบบที่ ง ดงามยิ่ ง นั ก ... หรื อจะเลื อ กชม “กล่ อ งดนตรี ” รู ป แบบต่ า งๆ
ที่ บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเครื่ องแก้วด้วยช่างผูช้ านาญการ ... อิสระให้ท่านได้
“เลือกซื้อเลือกชม” สิ นค้าที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน...
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางช้อปปิ้ งที่ “มิตซุ ย เอำท์ เล็ท” เอาท์เล็ทที่แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อ
สิ นค้า “แบรนด์ เนม” ชื่อดังหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงั ของญี่ปุ่น และสิ นค้าดีราคาพิเศษที่มี ให้เลือก
ถึง 130 ร้านค้า ซึ่ งในบรรดาแบรนด์ดงั เหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็ นแบรนด์ที่เพิ่งเปิ ดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบ
รนด์ที่เปิ ดตัวเป็ นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น อีก 9 แบนด์ดงั ที่มาเปิ ดครั้งแรกในญี่ปุ่น มีท้ งั สิ นค้าสาหรับสุ ภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิการ รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio
Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ
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*** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ
***

ทีพ่ กั : AIR TERMINAL CHITOSE HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีห่ ้ ำ
เช้า

สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ “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 นต้ น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุป ระสงค์เพื่อ ท่ องเที่ ยวหรือสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ เดินทางวันที่ 19-23 , 26-30 กันยายน
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

29,900.- 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***
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***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน
้ ไป ค่ ำประกันอุบัตเิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง 50%)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าทิปมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์และพนักงานขับรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริ ป

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

ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขกำรชำระเงิน ✓ สำหรับกำรจอง กรุ ณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 15,000.- บำท ภำยใน 1 วัน

✓ ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 25 วัน
กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
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% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
7. กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน
่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ถ้าวี
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8.

ซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละกรุ๊ป)
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปั ญหาอื่นๆ
โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่
พักได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ป 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 วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทา
ความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
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...โปรดอ่ำนข้ อควำมให้ ถถี่ ้ วนก่อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่ ำนเอง...

ทัวร์ญป
ี่ น
ุ่ AUTUMN SOUNKYO HOKKAIDO (XJ) 5วัน 3คืน รหัสทัวร์ J0518106

