CODE: TG-JH90 Hokkaido Beyond ซ ัปโปโร โอตารุ ฮาโกดาเตะ โนโบริเบทสึ 6ว ัน4คืน

H o k k a i d o B e y o n d 6 วัน 4 คืน
ซัปโปโร โอตารุ ฮาโกดาเตะ โนโบริเบทสึ โทยะ นั่งกระเชา Mt.Hakoda
٭٭บินหรู บินตรงสูช ิโตเสะโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) สะสมไมลได 50 % ٭٭
● โนโบริเบทสึ จิโกคุดานิ ฮาโกดาเตะ ยานโมโตมาจิ โกดังอิฐแดง นัง่ กระเชาสูจดุ ชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ
● เนินเขาฮาจิมนั ซากะ ตลาดเชาฮาโกดาเตะ ทะเลสาบโทยะ Sairo View Point
● โอตารุ คลองโอตารุ พิพธิ ภัณฑกลองดนตรี เครื่องแกวโอตารุ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
● ตึกทําเนียบรัฐบาลเกา สวนโอโดริ หอนากาซัปโปโร
● ตลาดปลาโจไก หรือเลือกอิสระทองเที่ยวฟรีเดย1วันชอปปงถายรูปตามอัธยาศัย
◊พักออนเซ็น 2คืน◊Wifi on bus◊แชออนเซ็น◊บุฟเฟตข าปูยักษ3ชนิด+BBQ พรอมซอฟดริ้ง เบียร ไวนไมอนั้
พักฮาโกดาเตะ 1คืน (ออนเซ็น) ทะเลสาบโทยะ 1คืน(ออนเซ็น) ซัปโปโร 2คืน
วันเดินทาง
ราคาผูใหญ
ราคาเด็ก 2-6 ป
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
จอง
(ไมเสริมเตียงพักรวมกับผูใหญ 2ทาน)
(หอง SGL)
3-8 ต.ค.
45,900
10,900
30
4 -9 ต.ค.
46,900
10,900
30
ไมมีราคาเด็ก
11-16 ต.ค.
48,900
10,900
30
Infant
ไม
เ
กิ
น
2
ขวบ
10,000
บาท
12-17 ต.ค.
48,900
10,900
30
22-27 ต.ค.
47,900
10,900
30
23-28 ต.ค.
46,900
10,900
30
24-29 ต.ค.
47,900
10,900
30
27ต.ค. – 1 พ.ย.
46,900
10,900
30
30ต.ค. – 4 พ.ย.
46,900
10,500
30
3-8 พ.ย.
42,900
10,900
30
9-14 พ.ย.
42,900
10,900
30
14-19 พ.ย.
42,900
10,900
30
24-29 พ.ย.
43,900
10,500
30
วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออกชั้น 4 โซน D เคานเตอรสายการบินไทย (TG)
มีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสานรและติดแท็คกระเปา
23.45 น. ออกเดินทางสูสนามบินนิวชิโตะเสะ ประเทศญี่ปุนโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670

วันที่สอง สนามบินชิโตะเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ - ยานโมโตมาจิ โกดังอิฐแดง นั่งกระเชาสูจุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ  กลางวัน, เย็น
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด
(เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผานพิธี
การตรวจคนเข าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด
จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเปา
เรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว จากนั้นนําทานขึ้นรถโ คชปรับอากาศเดินทางสู จิโกคุดานิ หรือ
หุ บ เขานรก เกิ ด จากภู เ ขาไฟซึ่ ง ยั ง ไม ดั บ จึ ง ก อ ให เ กิ ด น้ํ า พุ ร อ นและบ อ โคลนเดื อ ด อั น เป น
ปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยูชั่วกัลป อิสระใหทานไดเก็บบันทึกภาพที่สวยงาม
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
บาย นําทานเดินทางสูเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งอยูทางดานทิศใตของเกาะฮอกไกโดยที่เจริญรุงเรืองที่สุด
จนไดชื่อวาเปนประตูสูฮอกไกโด นอกจากนี้ยังเปนเมืองที่ผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรมญี่ปุน
และตะวันตกอีกดวย นําทานเดินทางสู ยานโมโตมาจิ (Motomachi) ใหทานไดเดินเลือกซื้อ
สินคาที่ Red Brick Warehouse หรือ โกดังคาเนโมริ แมอาคารที่เห็นจะเปนอาคารใหมที่ถู ก
สรางขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเกาที่ถูกไฟไห มครั้งใหญเผา ทําลายไปเมื่อป 1907 แตยังคง
เ อ ก ลั ก ษ ณ แ ล ะ ค ว า ม โ ด ด เ ด น ข อ ง
สถ า ป ต ย ก ร ร ม แ บ บ ดั่ ง เ ดิ ม ที่ ทํ า ใ ห
ความรูสึก ยังคลายสิ่งปลูกสรางของยุโรป
ตั้ ง อยู เ รี ย งรายอยู ริ ม อ า ว ป จ จุ บั น ได
ดัดแปลงเปนรานคา รานเสื้อผา กิ๊ฟชอป
และรานอาหาร อิสระใหทานไดบันทึกภาพ
ความงามหรือเลือกซื้อสินคาของฝากของที่ระลึกและเลือกชิมขนมที่รานดิวตี้ฟรีไดตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู จุดชมวิว
บนภูเขาฮาโก ดาเตะ ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองฮาโกดาเตะในยามค่ําคืนที่มีแสงไฟเรียงรายเปลงแสงระยิบระ ยับดั่งแสง
ของเพชรซึ่งนับวาเปนไฮไลทของฮาโกดาเตะ เปนจุดชมวิวกลางคืนสวยเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากฮองกงและเมืองเนเปลส
ประเทศอิตาลี จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พัก
ค่ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ การอาบน้ําแรธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ําแรในสไตลญี่ปุนที่มีสีและแรธาตุที่
แตงตางกันไปในแตละพื้นที่ ใหทานไดลงไปแชในบอน้ํารอนธรรมชาติดวยรางการเปลือยเปลา เพื่อเพิ่มความผอนคลายใหรายการและ
บํารุงผิวพรรณใหดูเปลงปลั่ง เรียบเนียน และยังมีสวนชวยในเรื่องของการบรรเทาอาการเจ็บปวยตางๆไดอีกดวย
ที่พัก: Yunokawa Kanko Hotel Shoen หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

วันที่สาม ยานโมโตมาชิ เชิงเขาฮาโกดาเตะ – ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – ทะเลสาบโทยะ Sairo View Point
 เชา, กลางวัน, เย็น
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที่ 3 )

เที่ยง

นําทานเดินทางไปชม ยานโมโตมาจิ (Motomachi) คือบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ หรือ เนินฮาจิมันซากะ (Hachimanzaka Slope)
ตั้งแตสถานีรถราง Jujigai ถึง Suehiro-Cho ณ บริเวณนี้เปนเนินลาดเอียงขึ้นไปตามเชิงเขา เมื่อมองลงมาจากถนนที่ตัดขึ้นสูดานบนจะทํา
ใหเห็นวิวทิวทัศนของทาเรือ ในอดีตแถบนี้เปนที่อยูอาศัยของพอคาตางชาติที่เขามาทําการคาขายกับญี่ปุน จึงเกิดชมชุนตางชาติขึ้นมา
สิ่งกอสรางบริเวณนี้จึงมีทั้งโบสถ วัด สถานกงสุลเการวมทั้งอาคารรานคาบานเรือนที่กอสรางใน
แบบสถาปตยกรรมแบบยุโรป จึงทําใหยานมักมีคูรักมาเดินเลนจูงมือกันตลอด จากนั้นนําทาน
เดินทางสู ตลาดเชาเมืองฮาโกดาเตะ ตลาดที่ใหญติดหนึ่งในสามของฮอกไดโดที่มีรานคาจะ
เปดขายสินคานานาชนิด อาทิ อาหารทะเล, ผัก, ผลไมสด รวมถึงเสื้อผ า และขาวของเครื่องใชที่
จําเปนในชีวิตประจําวันของชาวเมืองเรียงรายไปบนถนนกวา 360 รานซึ่งนับเปนตลาดที่มี
ชื่อเสียงและมีสินคาใหเลือกมากมายหลากหลายชนิดแหงหนึ่งของเกาะฮอกไกโด
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

บาย

ค่ํา

นําทานเดินทาขึ้นเหนือสูบริเวณทะเลสาบโทยะ ใชเวลาการเดินทางประมาณ 3ชม. นําทานสูจุด
ชมวิวทะเลสาบโทยะ ที่ Sairo View Point เปนจุดชมวิวที่สามารถชมทะเลสาบโทยะไดสวยที่สุด
จนสมควรแกเวลา นําทานเดินทางเขาสูที่พัก
 รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ การอาบน้ําแรธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ําแรในสไตลญี่ปุนที่มีสีและแรธาตุที่
แตงตางกันไปในแตละพื้นที่ ใหทานไดลงไปแชในบอน้ํารอนธรรมชาติดวยรางการเปลือยเปลา เพื่อเพิ่มความผอนคลายใหรายการและ
บํารุงผิวพรรณใหดูเปลงปลั่ง เรียบเนียน และยังมีสวนชวยในเรื่องของการบรรเทาอาการเจ็บปวยตางๆไดอีกดวย
ที่พัก: Toya Kohantei Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

วันที่สี่ โทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – เครื่องแกวโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –
ตึกทําเนียบรัฐบาลเกา – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร  เชา, กลางวัน, เย็น
เชา

เที่ยง
บาย

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที่ 6 )

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนเมืองคาขาย
ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองทาเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติ
กซึ่งมีรานขายของอยูตลอดสองขางทางดวยบรรยากาศโดยรอบรวมถึงการ
ตกแตงของบานเรือนนั้นสวนใหญ ไดถูกออกแบบเปนตะวันตกเนื่องจากในอดีต
เมืองโอตารุไ ดรับอิทธิพลมาจาก การทําการคาระหวางประเทศญี่ปุนเองและ
ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําทานเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอ
ตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา ดวยความเปนเอกลักษณแหง
วีถีชีวิต 2 ฝงคลองที่ยังคงความเปนญี่ปุนแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรางเพื่อใหเรือเล็กลําเลียงสินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังที่อยู
ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปลี่ยนไปเขาทาที่ใหญและขนสงเขาโกดัง ไดงายขึ้น ตึกเกาเก็บสินคาริมคลองเหลานี้
จึงถูกดัดแปลงเปนรานอาหารสไตลตางๆ และพิพิธภัณฑ นําทาน
เที่ยวชม ชมเครื่องแกวโอตารุ แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียง
ที่ สุ ด ชมความสวยงามของแก ว หลากสี สั น ดั ง อยู ใ นโลกของ
จินตนาการ แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกว
หลากหลายใหทานชื่นชม และเลือกซื้อได เมืองนี้มีชื่อเสียงใน
ดานการทํา เครื่องแกวตางๆ จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑ
กลองดนตรี ใหทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบท
กวี ที่แสนออนหวาน ชวนใหนาหลงใหลดวยกลองดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทําใหทานผอนคลายอยาง
ดีเยี่ยม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ เต็มไปหมดมากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํา กลอง
ดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย ทานสามารถเลือกกลองใส ตุกตาเซรามิ กและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนําเพลงกลองดนตรีทั้งเพลง
ญี่ปุนและเพลงสากลมาอัดเปนซีดีโปสการดสงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและชื่นชมกลองดนตรีนารักมากมาย ใหทาน
ไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบที่ทานชื่นชอบดวยตัวทานเอง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
นํ า ท า นเดิ น ทางสู ซั ป โปโร ระหว า งทางนํ า ท า นไปชม โรง
งานช็อคโกแลตอิชิยะ แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของ
ญี่ปุน ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรป แวดลอมไป
ดวยสวนดอกไม ใหทานไดเลือกซื้อช็อคโกแลตเปนของฝากและ
ถายรูปโดยรอบตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสู ตึกทําเนียบ
รัฐ บาลเกา หรื อ อะคะเร็ง งะ (Akarenga) ในภาษาญี่ ปุ น
แปลวา อิฐสีแดง เริ่มกอสรางเมื่อป พ.ศ.2416 เปนอาคารใน
สไตลนีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบ

ค่ํา

รัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส สหรัฐอเมริกา โดยใชอิฐไปจํานวนมากกวา 2.5 ลานกอน ตึกแดงหลังนี้ใชเปนที่ทําการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแตป
พ.ศ.2429 ซึ่งผูวาราชการคนแรกที่ไดทํางานในตึกนี้คือ มิจิโตชิ อิวามูระ (Michitoshi Iwamura) แลวใชงานตอเนื่องยาวนานถึง 80 ป
กอนที่จะยายไปที่ทําการหลังใหมเปนอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยูดานหลังตึก นําทานเดินทางสู สวนโอโดริ เปนสวนที่ไดถูกปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกลายเปนเทศกาลที่ยิ่งใหญ สามารถดูดนักทองเที่ยวทํารายไดใหแกฮอกไกโดมาก มาย มีหิมะที่งดงามและการแกะสลัก
น้ําแข็งที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจากญี่ปุนและทั่วโลกไดมากกวา 2 ลานคน ชมหอนาฬิกาซัปโปโระ เปนสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเปน
อาคารที่สรางขึ้นจากไม ตั้งอยูในเขตจูโอ เมืองซัปโปะโระ เมืองใหญที่สุดของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนือของประเทศญี่ปุน ออกแบบ
ดวยศิลปะแบบอเมริกันเปนที่รูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง และเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว ทั้งในและตางประเทศแทบทุกคน ซึ่ง
นาฬิกาบนหอยังคงเดินอยางเที่ยงตรง และมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง
 รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8 )
เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ 3 ชนิด+BBQ พรอมเครื่องดื่มซอฟดริ้ง เบียร ไวน แบบไมอั้น

หลังอาหารนําทานเดินทางเขาสูที่พัก
ที่พัก: Vessel Inn Sapporo Nakajima Park หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)
วันที่หา ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกดบริการพาไปชม) หรือทานสามารถอิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยไดเต็มวัน
 เชา
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที่ 9)
อิสระฟรีเดยทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันหรือทานสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได
หมายเหตุ : มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก กรณีทานประสงคไป
ตลาดปลา กรุณาแจงกับไกดในวันแรกของการเดินทาง เนื่องจากรถมีที่นั่ง
กัดไมมีคาใชจายในการเดินทาง
ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เปนตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในซัปโปโร เปน
ตลาดที่คึกคักและมากมายไปดวยของฝากของดี ของซัป โปโรและผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด ทานสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบ
สดๆ ที่ราน ราคาไมแพง ที่สั่งตรงมาจากที่ตางๆของออกไกโดและทานสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากตางๆไดที่นี่ (อิสระอาหาร
เที่ยงตามอัธยาศัย ใหทานเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ) จนไดเวลานําทานมาสงที่โรงแรมและหรือ JR ทาวนเวอร อิสระใหทานอิสระช
อปปง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ ตามอัธยาศัยอาทิเชน
อาคารเจอารทาวเวอร(JR TOWER) เปนตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานีเจอารซัปโปโร เปนทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรง
ภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส ,ราน100เยน,ราน UNIQLO
ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น 38 เรียกวา T38

(Tower Three Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน
โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติด ๆ
กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป น ศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยาน ซูซูกิโน (ไมรวม
ตั๋วขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
ยานซูซูกิโนะ ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดย
อยูถัดลง มาทางใตของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป นยานที่
คึกคักและมี ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํ่าคืนที่มีการเป ดไฟ
ตามปายไฟโฆษณาสีสัน ตางๆ บนตึกที่ตั้งอยูในยานแหงนี้ นอกจากนั้นยังเปน
แหลงชอปปง รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ ทั้ง
ไนทคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอก
ซอย จึงไมแปลกที่นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แหงนี - ทานุกิโคจิเปน
แหลงชอปป งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มี ความ
ยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคาตั้งขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูระหวางสถานี Subway Odori และ
Susukin เพื่อไมเป นการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
มิตซุยเอาทเล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการชอปปงสินคามากมายแบ
รนดดังระดับโลก และแบรนดญี่ปุน อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN,
ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเปาไฮ
ไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดู
เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT,
TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทาแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคาอื่นๆอีก
มากมายในราคาลด 30-80% ซึ่งภายในยังมีรานอาหาร รานกาแฟ สําหรับใหทานไดนั่งผอนคลายอีกดวย วิธีไป
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Toho Line Fukuzumi Station ประมาณ 19 นาทีโดยรถประจําทาง ลงที่ปาย “Inter-Village
Omagari”
• จากสถานี Sapporo Municipal Subway Tozai Line Oyachi Station ประมาณ 25 นาทีโดยรถประจําทาง ลงที่ปาย “Mitsui Outlet
Park Entrance”
• (เสารอาทิตยและวันหยุด ) จากบริเวณ Tokyu-Ura Boarding Area หนาสถานี Sapporo Station ประมาณ 40 โดยรถประจําทาง
โดยตรง ลงที่ปาย “Mitsui Outlet Park Entrance” (อาหารเที่ยงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย)
ที่พัก: Vessel Inn Sapporo Nakajima Park หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

วันที่หก ซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ
 เชา
เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 10)
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินชิโตเสะ เพื่อเดินทางกลับ
10.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน,การจราจรและวันหยุดของญี่ปุน เปนตนโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา เนื่องจากชวงเวลาการเดินทางเปนชวง High
Season ของ Hokkaido บริษัทฯขอสงวนสิมธิในการสลับปรับเปลี่ยนโรงแรมตามโรงแรมและเมืองที่จองได ซึ่งโรงแรมทั้งหมด confirm
แลว และรวมถึงสถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการอาจจสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม โดยทานยังจะไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
ทั้งหมด
อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ประมาณ 100 เยน เทากับ 32.50 บาท กรณีอตั ราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึน้
บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึน้
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน )
ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว
- หรือสงจอยทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 25ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ ) โดยทางบริษัทจะทํา
การแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น จองเผื่อเวลาอยางนอย3-4ชั่วโมงกอนเดินทาง
3.การชําระคาบริการ
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25 วันกอนออกเดินทาง
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน ***
กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**
กรณีทานมีเลขบัตรสมาชิก Royal Orchid Plus รบกวนแจงพรอมสงสําเนาพาสปอรต สะสมไมลได50%
4. การยกเลิกและคืนคาทัวร

เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุ กกรณี และ กรณีที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม
คืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
ตั๋วกรุปคลาสประหยัดไมสามารถอัพเกรดที่นั่งชั้นธุรกิจได
2. คาที่พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คาน้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม และ คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินทานละ
500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
6. อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศัพท เปนตน
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
6. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 3,500 เยน ตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่ ง ที่ ยื น ยั น ว า ท า นสามารถรั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ า ยที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในระหว า งที่ พํ า นั ก ในประเทศญี่ ปุ น ได (เช น เงิ น สด บั ต ร
เครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3.
4.

ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ระวั ติ ก ารถู ก ส ง ตั ว กลั บ จากประเทศญี่ ปุ น มิ ไ ด อ ยู ใ นระยะเวลาของการถู ก ปฏิ เ ส ธไม ใ ห เ ข า ประเทศ และไม
เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและ
บริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกั บทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 25ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรม
จัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยน
หองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิ ในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัด
กํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจ ารณาใน
การตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก
2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอป
ปงแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้ง ที่ตอง
เรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทาง รวมจํานวน3ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงานเวลา
8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้ง นี้ขึ้นอยูกับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเ ดินทาง เปนการการประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การ
ทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปว ย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานได
เขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมือ่ ทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่ว ไป และ
ควรศึกษาเงื่อนไขความคุม ครองใหละเอียด)
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจ ัด
กํากับเทานั้น
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาใน
การตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

