FTT2376 ทัวร์ญ่ีปนุ่ KONNICHIWA HOKKAIDO ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ

โทยะ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน

JXJ14 こんにちは KONNICHIWA HOKKAIDO!!
่ ุ่น... ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน
เที่ยวญีป
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X นา้ หนักกระเป๋า 20 Kg. Carry on 7 Kg.

ที่พัก ออนเซ็นโทยะ 1 คืน และ ซัปโปโร 2 คืน
พิ เศษ ปิ้งย่าง Yakiniku และ เมนู ขาปู ยอดนิยมของญีป
่ ุ่น!!
โนโบริเบทสึ
โทยะ
โอตารุ

ชมแหล่งต้นกาเนิดน้าพุ ร้อนออนเซ็นที่ หุบเขานรกจิโกคุดานิ
ชมวิวทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้า Mt. Usu Ropeway สัมผัสวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา
เที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา
ชม ร้านเครื่องแก้วโอตารุ และ ดินแดนแห่งเสียง พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ซัปโปโร

สวนสาธารณะโอโดริ ชมหอนาฬิกา Sapporo Clock โรงงานช็อคโกแลต Shiroi

koibito
ที่ทาการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ตลาดปลาโจไก ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ มิตซุยเอาท์เล็ท
Optional Tour! สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ
วันเดินทาง
02-06 ธันวาคม 65

ราคาผู้ใหญ่
(บาท)
35,888

09-13 ธันวาคม 65

35,888

16-20 ธันวาคม 65

33,888

ราคาเด็ก
(บาท)

เด็กราคาเท่าผู้ใหญ่
(Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000
บาท)

พักเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว เพิ่ม (บาท)
5,500

ที่นง
ั่

5,500

34

5,500

34

5,500

34

5,500

34

34

23-27 ธันวาคม 65

41,888

30ธันวาคม 65– 03 มกราคม
66

44,888

06-10 มกราคม 66

37,888

5,500

34

13-17 มกราคม 66

34,888

5,500

34

20-24 มกราคม 66

35,888

5,500

34

27-31 มกราคม 66

35,888

5,500

34

03-07 กุมภาพันธ์ 66

37,888

5,500

34

10-14 กุมภาพันธ์ 66

37,888

5,500

34

17-21 กุมภาพันธ์ 66

35,888

5,500

34

24-28 กุมภาพันธ์ 66

35,888

5,500

34

03-07 มีนาคม 66

41,888

5,500

34

10-14 มีนาคม 66

34,888

5,500

34

17-21 มีนาคม 66

34,888

5,500

34

ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยืน
่ วีซ่า (ประเทศญี่ปน
ุ่ ) 2,000 บาท

◼ FLIGHT:
DEPARTURE: XJ620
BKK-CTS
02.05-10.40 น.
RETURN:
XJ621
CTS-BKK
11.55-17.50 น.
วันทีห
่ นึง
่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ

23.00 น.
วันทีส
่ อง

พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR
ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิ ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ-เมืองโนโบริเบทสึ-หุบเขานรกจิโกคุดานิ-จุดชมวิว Silo
Observatory ชมวิวทะเลสาบโทยะ
 อาหาร เทีย
่ ง,เย็น

02.05 น.

ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร

10.40 น.

บนเครื่อง บนเครื่องมีจาหน่าย)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญีป
่ ุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิ กาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่ อความสะดวกในการนัดหมาย) นาท่านผ่านพิธต
ี รวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
สาคัญ!!! ประเทศญีป
่ ุ่นไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ
และปรับ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมือง
ตากอากาศที่ มีชื่ อ เสี ย งแห่ งหนึ่ง ของเกาะฮอกไกโดอุดม
สมบู ร ณ์ ไ ปด้ ว ยธรรมชาติ ที่ ง ดงามไม่ ว่ า จะเป็ น ต้ น ไม้ ,
ทะเลสาบ,หนองบึ ง และแหลมรู ป ร่ า งแปลกตามากมาย
จากนั้ น น าท่ า นชม หุ บ เขานรกจิ โ กคุ ด านิ (Jigokudani)
เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้าพุ ร้อนและบ่อ
โคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่
น้าร้อนในลาธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกามะถันซึ่งเป็น
แหล่งต้นน้าของย่านบ่อน้าร้อนโนโบริเบทสึ มองเห็นควัน
จากน้ า พุ ร้ อ นพุ ่ ง ขึ้ น มาตลอดเวลา ให้ ท่ า นถ่ า ยภาพตามอั ธ ยาศั ย จากนั้ น พาทุ ก ท่ า นเดิ น ทางไปที่ จุ ด ชมวิ ว Silo
Observatory เป็นจุดชมวิวที่ให้ท่านได้สัมผัสความกว้างใหญ่ของทัศนียภาพ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ (Toyako)
ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางของฮาโกดาเตะและซัปโปโร เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งในจุดท่องเทีย
่ วที่
มีความสาคัญ โดยเป็นทะเลสาบรูปวงกลมที่มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจากการระเบิดตัวของ
ภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่ผ่านมา นอกจากตัวทะเลสาบแล้ว ยังมองเห็นเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโท
ยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น
ภูเขาฟู จิแห่งเอโซะทางทิศตะวันตก อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
หลั ง อาหารไม่ ค วรพลาดประสบการณ์ สั ม ผั ส วั ฒ นธรรม
การอาบน้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่าน
ได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านา้ แร่ธรรมชาตินี้
มี ส่ ว นช่ ว ยเรื่ อ ง ระบบการหมุ น เวี ย นของเลื อ ดดี ขึ้ น การ
บ ร ร เ ท า อ า ก า ร ป ว ด เ มื่ อ ย ต่ า ง ๆ แ ล ะ ช่ ว ย ผ่ อ น คล า ย
ความเครียดได้พร้อมบารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง
ที่พัก: Toya Hanabi Onsen Hotel ระดับใกล้เคียงกัน 3*

ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง
วันทีส
่ าม

เช้า

เที่ยง

ชมวิวของทะเลสาบโทยะโดยขึน
้ กระเช้า Mt.Usu Ropeway- Option! ขับสโนว์โมบิล -คลองโอตารุเครื่องแก้วโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ย่านทานุกิโคจิ-เมืองซัปโปโร
 อาหาร เช้า,เทีย
่ ง,
เย็น

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
จากนั้นพาทุกท่านชมวิวของทะเลสาบโทยะ บนจุดชมวิวของภูเขาไฟอุซุซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ และในศตวรรษที่
20 มีการระเบิดร่วม 4 ครั้ง ครั้งล่าสุดในปี 2000 ขึ้นชมวิว โดยการขึ้นกระเช้า Mt.Usu Ropeway ใช้เวลาเพียง 6
นาที จากสถานีต้นทางไปสู่ยอดเขา ชมวิวอุทยานแบบพาโนรามา และเป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะ และ ภูเขา Yotei ที่
ได้รับการขนานนามว่าเป็นฟู จิแห่งฮอกไกโดที่มีชื่อเสียงที่สุด (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าขึ้น -ลง) อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ
ความประทับใจได้ ตามอัธยาศั ย จากนั้น พาท่านไปสนุกสนานท้าทายกับ Optional Tour!! การขับสโนว์โมบิล Snow
Mobile เป็นกิจกรรมยอดนิยมอย่างมากในช่วงหน้าหนาว การได้ขี่ Snow Mobile ในลานที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอัน
สวยงาม ความสนุกของการขี่ สโนว์โมบิล คือความเร็ว ความคล่องตัว อารมณ์ คล้ายการขับเจ็ทสกี ฟังคาแนะนา
จากครู ฝึกมืออาชี พ ที่มีป ระสบการณ์ ที่ จ ะมาสอนให้ ทุกท่านไถลไปตามเนินน้าแข็งได้อย่ างถูกวิ ธี (ค่ า ทั วรไม่รวมค่า
กิจกรรมขับ Snow Mobile) อิสระให้ท่านเลือกทากิจกรรมได้ตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถถ่ายภาพกับบรรยากาศ
ได้

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ คลองสายวัฒนธรรม
โอตารุ คลองสายวั ฒนธรรมอันมี เสน่ห์ชวนให้
ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2
ฝั่ งคลองที่ ยั ง คงความเป็ น ญี่ ปุ่ น แบบดั้ ง เดิ ม

คลองโอตารุ ส ร้ า งเพื่ อ ให้ เ รื อ เล็ ก ล าเลี ย งสิ น ค้ า จากท่ า เรื อ เอามาเก็ บ ไว้ ใ นโกดั ง ที่ อ ยู่ ต ามริ ม คลอง เมื่ อ วิ ท ยาการ
เจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลีย
่ นไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูก
ดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิ พิธภัณฑ์ นาท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทาเครื่องแก้วที่มี
ชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ
และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทาเครื่องแก้วต่างๆ จากนั้น
นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบท
กวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทาให้
ท่านผ่อนคลายอย่างดี มากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทากล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย
อิสระให้ท่านได้ทากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง พาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ ย่านทานุกิโคจิ ย่านช้
อปปิ้งในร่มยาวประมาณ 1กิโลเมตรถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมาย
กว่า 100 ร้าน อาหาร ยา เสื้อผ้า รองเท้า ABC Mart นอกจากสถานที่แห่งนี้ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี จะเป็นแหล่งช
อปปิ้งแล้ว ยังใช้เป็นที่จัดกิจกรรม เทศกาลต่างๆ จะใช้เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาวญี่ปน
ุ่ เพื่อนัดไปปาร์ตี้สังสรรค์
กันต่อยามดึก เป็นย่านแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของญี่ปุ่น บาร์ ไนต์คลับ หรือร้านคาราโอเกะจากนั้นนา
ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งซั ป โปโร เมื อ งที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในฮอกไกโด และยั ง เป็ น เมื อ งใหญ่ อั นดั บ ที่ 5 ของญี่ ปุ่ น ตามความ
หนาแน่นของจานวนประชากร ซัปโปโรแบ่งออกเป็น 10 เขตที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย
เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ปิ้งย่าง yakiniku + ขาปูทาราบะและขาปูซูไวคานิ เสิร์ฟพร้อม Soft drink
ที่พัก: Hotel Raffinato Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3*
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง

วันทีส
่ ี่

สวนสาธารณะโอโดริ-หอนาฬิกาซัปโปโร-ทีท
่ าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ตลาดปลาโจไกอิจิบะ-JTC Hokkaido แหล่งช้
อป
ปลอดภาษี -โรงงานช็อกโกแลตฮอกไกโด –มิตซุย เอาท์เล็ท

เช้า

 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ
้ ที6
่ )
พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง
คื อ ทางทิศเหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี้ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิ สของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้
หลากหลายสายพั นธุ์ นอกจากจะได้ดื่มด่ากับความรื่นรื่นในสวนแห่งนี้แล้วนั้น โดยสวนถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 เพื่อ
เป็นจุดแบ่งเขต ระหว่างด้านเหนือซึ่งเป็นส่วนของการบริหารเมือง กับด้านใต้ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัย และธุรกิจต่างๆ
สวนแห่งนี้ได้กลายเป็นพื้ นที่พักผ่อนสาหรับประชาชน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสาหรับนักท่องเที่ยวอีก
ด้ วย จากนั้ น พาทุ กท่า นไปถ่า ยภาพด้ า นหน้า หอนาฬิ กา
Sapporo Clock (ค่ า ทั ว ร์ ไ ม่ ร วมค่ า เข้ า ชมด้ า นใน) หอ
นาฬิ ก าโบราณประจ าเมื อ งซั ป โปโรที่ เ ป็ น หนึ่ ง ในแลนด์
มาร์คสาคัญของมือง แค่ภายนอกก็แสดงให้เห็นถึงความ
เก่าแก่ขึงขลังที่ผ่านยุคสมัยมาหลายกาลและเวลา เพราะ
ที่นี่เป็นสิ่งก่อสร้างสไตล์ตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง
ซั ป โปโรด้ วย ข้ า งบนยอดตึกยังมีนาฬิ กาโบราณที่ยังทา
หน้ า ที่ ค อยบอกเวลาได้ อ ย่ า งเที่ ย งตรง พร้ อ มทั้ ง เสี ย ง
ระฆังที่ดังกังวานในทุกๆ ชั่วโมงยามเพื่ อบอกเวลา อาคาร
หลังนี้มีสถาปัตยกรรมเป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและ

ผนังสีขาวออกเหลืองในสไตล์บ้านที่นิยมในอเมริกากลางและอเมริกาตะวันตกในช่วงยุคบุกเบิก ถ่ายภาพด้านหน้า ทีท
่ า
การรั ฐบาลเก่าฮอกไกโด หรื อ อะคะเร็ งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ ปุ่นแปลว่ า อิ ฐ สี แ ดง ก่ อ สร้ างเมื่อปีค.ศ. 1888
เป็ น อาคารในสไตล์ นี โ อบาร็ อ คอเมริ ก าโดยถอดแบบมาจากอาคารท าเนี ย บรั ฐ บาลแห่ งรั ฐ แมสซาซู เ ซตส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สร้างจากอิฐจานวนกว่า 2.5 ล้านก้อน ศาลาว่าการมีทางเข้าด้านหน้าและสามารถเดินทะลุไปยังถนนอีก
สายที่อยู่ด้านหลังได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งทางผ่านที่ผู้คนในเมืองจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรภายในเมือง จะเห็นว่ามีผู้คนเดิน
ขวักไขว่ตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย และพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ JTC Hokkaido
แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น เช่น โฟมถ่าน
หินฟู เขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม และครีมต่างๆ เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก ของขึ้นชื่อของที่นี้ก็
คือ โฟมล้างหน้าถ่านภูเขาไฟฟู จิ ของขึ้นชื่อของประเทศญีปุ่นที่นักท่องเที่ยวส่วนมากมักซื้อเป็นของฝาก ทาจากถ่าน
หิ น เข้ ม ของจากภู เ ขาไฟญี่ ปุ่ น ผสมด้ วย สาเก,ลู ก พลั บ และ ไฮยารู ล อน ช่ ว ยขจั ด สิ่ ง สกปรกและรั ก ษาปั ญหาผิว
สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่าย และ อาหารเสริมของดอกเตอร์โนกุจิ ผู้ปรากฎอยู่บนธนบัตร 1,000 เยน ที่ใช้
มาตั้งแต่ปี 2000 ประเทศญี่ปุ่นมักนาภาพบุคคลสาคัญพิ มพ์ ลงบนหน้าธนบัตร ซึ่ง ดร.โนกุจิ ฮิเดโยะ เป็นนักวิจัย
แบคที เ รี ยชาวญี่ปุ่น คิ ด ค้ น ยารั กษาโรคมาย นท้ า ยสุดได้อุทิศ ตนเพื่ อวิ จัย โรคร้ ายต่า ง ๆ จนวาระสุ ดท้ายของชีวิต
ทาใหอาหารเสริมของเขาเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงมาก
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ตลาดปลาโจไกอิจิบะ Jyogai Ichiba
เป็ น ตลาดอาหารทะเลที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในซั ป โปโร เป็ น ตลาดที่
คึ ก คั ก และมากมายไปด้วยของฝากขึ้นชื่ อของซั ปโปโรและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากทั่วฮอกไกโด ท่ า นสามารถลองรั บประทาน
อาหารทะเลแบบสดๆที่ร้านในราคาที่ไม่แพงสั่งตรงมาจากที่
ต่างๆของออกไกโดและท่านสามารถซื้ออาหารทะเลและของ
ฝากต่างๆได้ที่นี่ พาท่านไปที่ โรงงานช็อกโกแลตฮอกไกโด
Shiroi koibito park เยื อ นบ้ า นเกิ ด คุ ก กี้ ข องฝากชื่ อ ดั ง
ขนมของฝากยอดฮิ ต จากฮอกไกโดนี้ ผ ลิ ต โดยบริ ษั ท
Ishiya คุ ก กี้ แ ผ่ น บางกรุ บ กรอบประกบไวท์ช็ อคโกแลตหวานละมุน นอกจากสูต รคลาสสิคนี้แ ล้ วยัง มีรสชาติใหม่ๆ
รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้เลือกซื้ออีกมากมาย โดยสถานที่นี้มาเป็นธีมปาร์คที่มาในรูปแบบสวนสนุกช็อกโกแลต อิสระ
ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกด้านหน้าและถ่ายภาพตามมุมสวยๆมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน)

จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอาท์เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายแบรนด์ดัง
ระดั บ โลก และแบรนด์ ญี่ ปุ่ น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE

เย็น

TESSILE ฯลฯ เลื อ กซื้ อ กระเป๋ า ไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลื อ กดู
เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชัน
่
HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสาหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI
ASOBI, HAKKA KIDS, และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย และภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ สาหรับให้ท่านได้นั่งผ่อน
คลาย
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
ที่พัก: Hotel Raffinato Sapporo ระดับใกล้เคียงกัน 3*
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง

วันทีห
่ ้า
อาหาร เช้า
เช้า
11.55 น.

ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ



 รับประทานอาหารเช้า (มือ
้ ที9
่ )
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
เที่ยวบินที่ XJ621
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจาหน่าย )

17.50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*****************************
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
ประกาศสาคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้
จัดได้ชาระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรื อ ใช้ บ ริ ก ารตามรายการไม่ ด้วยสาเหตุใด หรื อ ได้ รับ การปฏิ เสธการเข้ าหรื อออกนอกเมือ งจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65) สาหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 65 ที่
เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์
กลุ่มสีน้าเงิน (เสี่ยงต่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น
- ไม่ต้องกักตัว
- นักท่องเที่ยวจาเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้

1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่า อาจจะติดเชื้อ ซึ่งสามารถทา
VDO call ได้และแชทได้ ต้องทาการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมือ
่ อัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว
2.Google maps ลิง
้ ค์กับ My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login

การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สาหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกาหนดของรัฐบาลไทย
มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate)
► เอกสารที่ต้องทาการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
2. วีซ่าญี่ปุ่น
เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทางบริษัทดาเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี้
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พื้ นขาว 1รูป
- สาเนาบัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอาเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอานาจลงนาม เ ท่านั้น),ใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จาเป็น)
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า)
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร)
- หนังสือรับรองการทางาน ระบุตาแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) สาหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้
หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการทางานของบิดา-มารดาด้วย)
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพื่ อนาใบรับรองไปใช้ประกอบการยืน
่ วีซ่า (บริษัทดาเนินการให้) (ส่งสาเนาพาส+E-Mail ผู้
เดินทางทุกท่าน (ห้ามซ้ากัน) ให้ทางบริษัทฯ)
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
ข้อมูลการเข้าประเทศญีป
่ ุ่นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน
้ อยู่กบ
ั ทางรัฐบาลญีป
่ ุ่น
เงื่อนไขการให้บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถง
ึ 15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะทาการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
► การจองทัวร์และชาระค่าบริการ

- กรุณาชาระค่ามัดจา ท่านละ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท) กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อม
เอกสารชาระมัดจาค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจาเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจาเป็นต้องชาระค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือตามที่บริษัทกาหนดแจ้งเท่านั้น
**สาคัญ ** สาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา
เงื่อนไขการยกเลิก
-

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

-

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

-

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจานวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจาเป็นอื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

ค่ า ตั๋ วโดยสารเครื่องบิ นไป-กลับ ชั้ น ประหยัด พร้ อมค่ าภาษี สนามบินทุกแห่ งตามรายการทัวร์ ข้ างต้น (ตั๋ วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)

2.

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน

3.

กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพั กห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจาเป็นต้องแยกพั ก 2ห้อง กรณีห้องพักใน
เมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน

4.

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

5.

เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6.

ค่าน้าหนักกระเป๋าสายการบินAir Asia X สัมภาระโหลดใต้ทอ
้ งเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม
และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้อง
เสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้าหนักเพิ่ ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อมชาระ
ค่าน้าหนัก**
ซื้อน้าหนักเพิ่ม 5 กก. ชาระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชาระเพิ่ม 1,200 บาท/เพิ่ม20กก. ชาระเพิ่ม 3,500 บาท
ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสายการบินกาหนด

7.

การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทาแผนประกันภัยการเดินทางสาหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz
Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มููฟ Dance Moves ( สาหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผน
ประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้า
ต้ อ งท าการรั ก ษาในโรงพยาบาลที่ ป ระกั น ครอบคลุ ม การรั ก ษาเท่ า นั้ น (เข้ า รั บ รั ก ษาในรู ป แบบอื่ น ๆประกั น จะไม่
ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่ม
ความคุ้ ม ครอง สามารถแจ้ ง บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ความคุ้ ม ครองและข้ อ ยกเว้ น เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขกรมธรรม์ ป ระกันภัย

ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทาประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนาเที่ยว ที่บังคับให้
บริษัทนาเที่ยว ทาประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มา
ที่บริษัทฯ
8.

ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามันตามรายการทัวร์

9.

ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหก
ั ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2.

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3.

ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4.

ค่าภาษีน้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทาการขายโปรแกรมไป
แล้ว

5.

ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

6.

ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยืน
่ วีซ่า 2,000 บาท (เอกสารทางลูกค้านาส่งEMSให้กับทางบริษัท)

7.

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท/ท่าน สาหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ
น้าใจจากท่าน

8.

ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่ อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรั บเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพี ย งข้ อเสนอที่ต้อ งได้รับ การยืน ยันจากบริ ษัท ฯอีก ครั้ ง หนึ่ง หลั ง จากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่า งประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเ่ ข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้
โดยอาจจะขอเปลี่ ย นห้ อ งได้ ต ามความประสงค์ ข องผู้ ที่ พั ก ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ความพร้ อ มให้ บ ริ ก ารของโรงแรม และไม่ ส ามารถ
รับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน
้
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิใ์ นการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผา่ น
การพิ จารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

