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วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

20.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 2 ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์
เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
รับบัตรโดยสาร (แนะนาให้โหลดของทีไ่ ม่จาเป็ นลงใต้ทอ้ งเครื่อง)
**หมายเหตุ * * เคาน์เ ตอร์เ ช็ ค อิ น จะปิ ด บริ ก ารก่ อ นเวลาเครื่ อ งออกอย่ า งน้อ ย 60 นาที และผู โ้ ดยสารพร้อ ม ณ
ประตูข้นึ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
บินลัดฟ้ าสู่เกาะฮอกไกโด โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ ง **

23.55 น.

วันที่ 2

สนามบินชิโตเซะ – อุทยานแห่งชาติโอนุ มะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้ อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ า – นัง่
กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ

09.40 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด เกาะที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศญี่ป่ นุ ดินแดนโรแมนติคทางเหนือ ที่มี
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีทวิ ทัศน์ท่สี วยงาม ซึ่งคาว่า “ฮอกไกโด” หมายถึง เส้นทางสู่ทะเลเหนือ จากนัน้ นาท่านผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่ญ่ีป่ นุ เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สาคัญมาก!! ประเทศญี่ป่ นุ ไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ
หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ***
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโอนุ มะ (Onuma Quasi National Park) อุทยานแห่งนี้นบั เป็ นสถานที่ท่รี วบรวม
เอาความงดงามของธรรมชาติมาไว้ในที่เดียวกัน เพราะมีทงั้ ทัศนียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตา
เกะ แต่ส่งิ ที่ถอื เป็ นไฮไลต์ของการท่องเที่ยวของคือ จุดระหว่างทะเลสาบโอนุ มะและทะเลสาบโคนุ มะ เนื่องจากจะมีเส้นทาง
การเดินคาบสมุทรและเกาะแก่งต่างๆทีเ่ ชื่อมต่อด้วยสะพานเล็กๆ โดยนักท่องเทีย่ วสามารถเดินสารวจพื้นที่ได้ทงั้ หมดภายใน
เวลาประมาณ 15-60 นาที หรืออาจจะเช่าจักรยานสาหรับปัน่ ไปรอบๆทะเลสาบโอนุ มะ ซึ่งราคาเช่าจะอยู่ท่5ี 00 เยน/ชัว่ โมง
และ 1,000 เยน/วัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็ นเมืองท่าเรือแห่งแรกในญี่ป่ ุนที่เปิ ดทาการค้าขายกับต่างประเทศในปี
1854 จนปี 1859 ฮาโกดาเตะได้เป็ น 1 ใน 5 เมืองของญี่ป่ ุนที่เป็ นเมืองท่าเรือค้าขายอย่างสมบูรณ์แบบ ทีน้ ีชาวตะวันตกก็
ไหลหลัง่ เข้ามาในเมืองฮาโกดาเตะ และได้ตงั้ ถิ่นฐานอยู่ท่นี ่ีกนั หลายชนชาติ มีตึกรามบ้านช่องที่มสี ถาปัตยกรรมตะวันตก
มากมายที่เรายังสามารถเห็นได้ในเขตเมืองเก่าย่านโมโตมาชิ นาท่านชม ป้ อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) โกเรียวคาคุ
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เย็น

เป็ นป้ อมปราการแบบตะวันตกที่สร้างเสร็จเมือ่ 150 ปี ก่อน วิวมุมกว้างอันงดงามของป้ อมปราการรูปดาวและคูป้อมโดยรอบ
จะปรากฏแก่สายตาของผูช้ มจากลานสังเกตการณ์ของหอคอยโกเรียวคาคุท่มี คี วามสูง 107 เมตร ซึ่งอยู่ติดกับตัวป้ อม คู
ป้ อมรายล้อมไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,600 ต้น ทาให้หอคอยโกเรียวคาคุกลายเป็ นจุดชมซากุระลาดับต้นๆ ของฮอกไกโด
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ในฤดูรอ้ น (หมายเหตุ ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นหอคอยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 840 เยน) จากนา้ นาท่านสู่
โกดังอิฐแดงริมน้ า (Red Brick Warehouses) โกดังอิฐซึง่ สร้างขึ้นในปี 1909 ได้รบั การบูรณะใหม่ทงั้ หมด มีรา้ นอาหารและ
ร้านของที่ระลึกต่างๆ ที่น่ีนนั้ เรียกได้ว่าศู นย์รวมแหล่งช้อปปิ้ ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ที่ให้บรรยากาศเก่าๆ ด้วย
สิ่งก่อสร้างที่ดูคลาสสิกที่แม้จะดูเก่าแก่แต่ก็มคี ลาสในเวลาเดียวกัน โดยเดิมทีท่นี ่ีเคยเป็ นคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้คา้ ขาย
ในปลายสมัยเอโดะ ภายหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็ นคลังสินค้าอีกต่อไปแล้ว จึงได้ทาการปรับเปลีย่ นจนการมาเป็ นเหมือนดัง
ปัจจุบนั อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย หลังอาหารนาท่านนัง่ กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount
Hakodate) สูง 334 เมตร ตัง้ อยู่ในป่ าทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ทอ้ งฟ้ าโปร่งทัง้
กลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทง่ี ดงามของเมืองฮาโกดาเตะ
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั SMILE HAKODATE HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภเู ขาไฟโชวะชิน
ซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ(Hakodate Morning Market) นับเป็ นตลอดช่วงเช้าทีบ่ รรยากาศแสนจะคึกคักของ
เมืองฮาโกดาเตะ เพราะภายในตลาดนัน้ เต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด ไม่ว่าจะเป็ น ปูคานิ ไข่ปลาแซลม่อน และหอย
เม่นทะเล หรือ จะเป็ นผลไม้ต่างๆก็มีให้เลือกช้อปเลือกชิมกัน มากมาย โดยเมนู ท่ีฮอตฮิตต้องลองเมื่อมาเยือนถึง ถิ่น
แหล่งกาเนิดของวัตถุดิบชัน้ เลิศก็คือ Uni-Ikura Domburi โดยตลาดแห่งนี้นนั้ จะมีพ้ นื ที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิ ดเปิ ดเป็ น
ประจาทุกวัน ตัง้ แต่ตอนเช้าตีหา้ ถึงเที่ยงตรง จากนัน้ นาท่านสู่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi District) หรือ ท่าเรือ
เมืองฮาโกดาเตะ ย่านนี้นบั เป็ นย่านที่มปี ระวัติยาวนานเป็ นร้อยปี แถมสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็ยงั คงมีการอนุ รกั ษ์ไว้อย่างดีเยีย่ ม
โดยท่าเรือแห่งนี้นบั เป็ นท่าเรือแรกที่เปิ ดให้มกี ารค้าระหว่างประเทศในปี 1854 ทาให้มผี ูค้ า้ จานวนมากจากรัสเซีย จีน และ
ประเทศตะวันตก ได้ยา้ ยถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะ ตัง้ แต่นนั้ เป็ นต้นมา และยังกลายเป็ นอีกย่านยอดนิยมที่
นักท่องเทีย่ วชอบมาเยือนเมือ่ มาเทีย่ วยังเมืองฮาโกดาเตะอีกด้วย
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน (Showa Shinzan) ภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่และมีอายุนอ้ ยที่สุดในประเทศ
ญี่ป่ นุ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุ่งข้าวสาลี ในระหว่างปี 1943-1945 นับเป็ นอีกหนึ่งภูเขา
ไฟทีย่ งั ไม่มอดดับสนิทและยังคงมีควันกามะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟให้เห็นจนถึงปัจจุบนั เกิดเป็ นทัศนียภาพที่สวยงาม
นาท่านเข้าชม สวนหมีภเู ขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็ นสถานที่เพาะพันธุห์ มีสนี า้ ตาล ซึ่งเป็ นหมีท่ี
ใกล้สูญพันธุแ์ ละหาดูได้ยาก โดยในญี่ป่ นุ จะพบหมีสนี า้ ตาลนี้ได้ท่เี กาะฮอกไกโดเท่านัน้ นักท่องเทีย่ วสามารถเยี่ยมชมลูกหมี
สีนา้ ตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุรา้ ยโชว์ลลี าอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็ นภาพที่น่ารัก
น่ าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุ ษย์ ซึ่งจะมองเห็นหมีสี
นา้ ตาลเดินผ่านไปมา และได้ยนิ เสียงและกลิน่ ของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยงั ยังขายขนมปัง และแอปเปิ้ ล ให้
นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอกี ด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หุบเขาจิโกคุดาหนิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) หรือ
เรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu Toya เมือง Noboribetsu นา้ ร้อนในลาธารของหุบเขา
แห่งนี้มแี ร่ธาตุกามะถัน ซึง่ บ่อนี้ส่วนใหญ่เป็ นเป็ นบ่อนา้ ร้อนกามะถัน อุณหภูมปิ ระมาณ 50 องศาเซลเซียส ตลอดทาง ก็จะมี
บ่อนา้ เล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมทิ ่รี อ้ นกว่าและยังมีบ่อโคลนอีกด้วย ถือเป็ นแหล่งกาเนิดนา้ แร่และออนเซนที่มชี ่อื เสียงที่สุดบน
เกาะฮอกไกโด และบริเวณทางเข้าด้านหน้าหุบเขาจะมียกั ษ์ถอื กระบองอยู่ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมือง เชื่อว่าช่วยปกป้ อง
เมืองนี้ ยักษ์ทอ่ี าศัยอยู่ในจิโกกุดานิเรียกว่า “ยุคิจนิ ” เป็ นยักษ์ดที จ่ี ะนาเอาโชคร้ายไปแล้วจะทาให้ผูค้ นมีความสุข นี่เป็ นยักษ์
2 สีอยู่ระหว่างทางขึ้น ไปหุบเขานรก นาท่านเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร จากนัน้ นาท่านอิสระช้อปปิ้ ง มิตซุยเอ้าท์เลท เอาท์
เล็ตขนาดใหญ่ของซัปโปโร ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทัว่ โลกให้ท่านเลือกชมและ
ซื้อมากมาย
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเท่า
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วันที่ 4

เมืองบิเอะ – สระน้ าสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บา้ นราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่ - หมู่บา้ นเทพนิ ยาย นิ้ งเกิ้ล
เทอเรส - อิออน ทาวน์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านสู่ เมืองบิเอะ (Biei) เป็ นเมืองขนาดเล็กของฮอกไกโด โดยเมืองแห่งนี้มภี ูมทิ ศั น์ทางธรรมชาติท่งี ดงาม ราย
ล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ จากนัน้ นาท่านชม สระน้ าสีฟ้า
(Blue Pond) เป็ นแหล่งนา้ ตามธรรมชาติท่มี สี ฟี ้ าสดใส เป็ นสถา นที่
ท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจสาหรับผูช้ ่ืนชอบธรรมชาติ ตัง้ อยู่ใจกลาง
เมืองบิเอ นี้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหลังการสร้างเขือ่ น เพื่อป้ องกัน
การเกิดโคลนถล่มจากภูเขา ทาให้นา้ ถูกกัน้ ไม่ให้ออกจากเขื่อน นา้ ถูก
กักเก็บรวมกันจนเกิดเป็ น Blue Pond ทีม่ สี ฟี ้ าสวยสดใส แตกต่างจาก
บ่อนา้ ตามธรรมชาติอ่ืนๆ และยัง มีตอไม้สูง ที่สวยงามมีเอกลัก ษณ์
เฉพาะตัว จึงทาให้บ่อนา้ แห่ง นี้โดดเด่ นน่ าไปเที่ยวชม นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นราเมนอาซาฮิคาว่า (Asahikawa Ramen
Village) ราเมนของที่น่ีมรี สชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์และได้รบั การกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้ นรา
เมนอาซาฮิคาว่าได้ถือกาเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้าน
ราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็ น
อาคารหลังคาเดียว เสมือนหมูบ่ า้ นราเมนที่รวบรวมร้านดังขัน้
เทพไว้ในที่เดียว และยังมีหอ้ งเล็กๆที่จดั แสดงประวัติความ
เป็ นมาของหมู่บา้ นแห่งนี้ให้สาหรับผูท้ ่ีสนใจได้มาศึกษาอีก
ด้วย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ (Furano) เมืองเล็กๆ ทีต่ งั้ อยู่
ใจกลางเกาะฮอกไกโด จึงถูกเรียกขานว่า “สะดือของฮอกไก
โด”รายล้อมไปด้วยภูเขาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็ นเทือกเขาโท
กาจิในกลุ่มภูเขาไฟไดเซ็ทสึซนั ภูเขาอาชิเบ็ทสึ และภูเขายู
บาริ เมือ งฟุร าโน่ น นั้ มีสภาพอากาศเย็นและแห้ง มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะดอกไม้ แต่ในช่วงฤดูหนาวในเวลาที่หมิ ะตก ก็จะเป็ นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
หมู่บา้ นเทพนิ ยาย นิ งเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) เป็ นหมู่บา้ นขนาดเล็กๆที่เต็มไปด้วยกระท่อมไม้น่ารัก สร้างเรียงราย
ไปตามทางเดินเหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย กระท่อมแต่ละหลังก็คือร้านขายของแต่ละร้าน ซึง่ ประกอบด้วยร้านค้า 15 ร้าน

เที่ยง
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เย็น

ทีจ่ าหน่ายสินค้างานฝี มอื และสินค้าพื้นเมือง โดยมีรา้ นกาแฟ Chu Chu no Ie ตัง้ อยู่ใจกลางของหมูบ่ า้ น ร้านค้าต่างๆ จะอยู่
ไม่ไกลกันมาก ทาให้ดูเหมือนเป็ นหมู่บา้ นซึ่งอยู่ท่ามกลางป่ า คล้ายบ้านในเทพนิยาย หน้าหนาวเช่นนี้ก็จะได้บรรยากาศหิมะ
แบบขาวโพลน แต่ ในฤดู รอ้ นก็จ ะได้บ รรยากาศของป่ าสนเขียวขจีก บั บ้า นไม้ใ นป่ า สน จากนัน้ นาท่า นช้อ ปปิ้ ง อิอ อน
ทาวน์ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ
ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ป่ นุ อย่างคิทแคท สามารถหาซื้อได้ทน่ี ่ีเช่นกัน
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั SMILE ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

เนิ นพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่ าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล
คิตตี้ - ดิวตี้ฟรี – ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุ กโิ คจิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เนิ นพระพุทธเจ้า (HILL OF BUDDHA) ตัง้ อยู่ทเ่ี มืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ป่ นุ ถือ
ว่าเป็ นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ สถาปนิกชาวญี่ป่ นุ เจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ทถ่ี อื ว่าทีส่ ุดรางวัล
ของสถาปนิก โดยมีลกั ษณะเป็ นเนินเขาล้อมรอบรูปปัน้ พระพุทธรู ปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีนา้ หนัก 1500 ตัน
พื้นที่ท่ลี อ้ มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทัง้ ราย ล้อมด้วยธรรมชาติอนั งดงาม ช่วงฤดูรอ้ นที่จะแวดล้อมได้สมี ่วงของต้นลาเวน
เดอร์ และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน และอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้นนั ่ คือการ
เดินลอดไปตามอุโมงค์ท่มี าความยาว 40 เมตร ที่เมื่อเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณปลายทางของ
อุโมงค์แล้วมองย้อนขึ้นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะท้อนอยู่รอบๆองค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้ า ซึ่งไม่
สามารถมองได้จากทางด้านนอก ถือเป็ นอีกส่วนหนึ่งที่ทางสถาปนิกตัง้ ใจออกแบบเพื่อให้ทุกๆส่วนมีความพิเศษไม่แพ้กนั
นับว่าเป็ นอีกหนึ่ง Unseen Hokkaido สถานที่ท่มี คี วามมหัศจรรย์และ คุม้ ค่าอย่างยิ่งสาหรับการมาเยือน จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองโอตารุ เป็ นเมืองท่าในฮอกไกโด ตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครซัปโปโร เป็ นเมืองท่าหลักของอ่าวมา
FT-CTS XJ 03V
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เที่ยง

เย็น
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เป็ นเวลานานจึง มีอาคารเก่าแก่มากมาย เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งในญี่ป่ ุน จากนัน้ นาท่านชม คลองโอตารุ
คลองสายเล็กๆ ที่ไหลผ่านกลางเมือง สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่มบี รรยากาศสุดแสนโรแมนติค ประดับตกแต่งด้วยโคม
ไฟถนนแบบวิคตอเรียน
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี ที่น่ีเป็ นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีหลากหลายรู ปแบบ หลากหลายสไตล์ ลักษณะ
ของอาคารเป็ นอาหารเก่าแก่ 3 ชัน้ ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐ
แดง และโครงสร้างภายในทาด้วยไม้ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1910 ตัวอาคารได้รบั อิทธิพลสถาปัตยกรรมจากชาวยุโรป
ที่เ ข้า มาตัง้ รกรากที่น่ี ภายในมีสิน ค้า ให้เ ลือ กหลากหลายกว่ า
3,400 ชนิด มีหลายราคาให้เลือกซื้อได้ตามสะดวก นาท่านสู่ โรง
เป่ าแก้วคิตาอิชิ โรงเป่ าแก้วชื่อดังของเมืองโอตารุ ชมการสาธิต
การเป่ าแก้ว ด้ว ยวิธีก รรมดัง้ เดิม หรือ หากท่ า นใดชื่น ชอบการ
ประดิษฐ์ส่งิ ของที่ไม่เหมือนใครก็สามารถเข้าร่วมขัน้ ตอนทาเครื่อง
แก้วแบบ DIY เพื่อสร้างผลงานเป็ นของตนเองได้ หรือจะเลือกซื้อ
สินค้าสวยๆที่มีอย่างหลากหลายก็ได้เช่นกัน อุตสาหกรรมการทาผลิตภัณฑ์จากแก้วของชาวโอตารุนนั้ เริ่มต้นหลังจาก
อุตสาหกรรมประมงเริ่มถดถอยในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ชาวเมืองลายคนจึงหันไปผลิตเครื่องแก้ว เพื่อเป็ นการ
ทดแทนรายได้ ปัจจุบนั เมืองโอตารุก็ยงั ขึ้นชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแก้วอยู่ เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศน่ารัก ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย นาท่านอิสระช็อปปิ้ ง
ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทัง้ เสื้อผ้า นา้ หอม ต่างๆมากมาย จากนัน้ นาท่านจุใจช้อปปิ้ ง ร้าน
สินค้ามือสอง ภายในร้านจะมีจาหน่ายสินค้าสภาพดี เช่น กระเป๋ า นาฬกิ า รองเท้า และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องจานชาม
ชุดกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นสินค้าที่ผลิตและจาหน่ายในประเทศญี่ป่ นุ จากนัน้ อิสระช้อปปิ้ ง ถนนทานุ กโิ คจิ เป็ นย่านการค้า
เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้นื ทีท่ งั้ หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็ นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน
เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีรา้ นอาหารมากมาย ทัง้ ยังเป็ นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็น
เตอร์ และตูห้ นีบตุก๊ ตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนัน้ ที่น่ียงั มีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุก๊ ตาทานุ กิขนาด
ใหญ่
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเท่า
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วันที่ 6

สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สมควรแก่เวลา นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ
ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์(XJ) เทีย่ วบินที่ XJ621 ** ไม่มีบริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
เดินทางถึงกรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

10.00 น.
15.50 น.

อัตราค่าบริการและเงื่อนไข

สุดฟิ น ใบไม้เปลี่ยนสีท่ีฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน โดย-XJ
กาหนดการเดินทาง

26 - 31 ต.ค. 62
02 - 07 พ.ย. 62
08 – 13 พ.ย. 62
22 - 27 พ.ย. 62
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 62

ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ละ2-3ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง

30,990
28,990
28,990
31,990
28,990

30,990
28,990
28,990
31,990
28,990

29,990
27,990
27,990
30,990
27,990

ไม่รวมตัว๋
เครือ่ งบิน

พักเดี่ยว

19,990
19,990
19,990
19,990
19,990

6,900
6,900
6,900
6,900
6,900

อัตราค่าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อท่าน
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

FT-CTS XJ 03V
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✓ ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
✓ ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
✓ ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
✓ ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทาง
เพือ่ ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการให้บริการที่
ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว
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เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด โดยจะหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนี ยมวี
ซ่า ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
3.สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น้ ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 34 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผูเ้ ดินทาง
รวมแล้วน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 10-14 ท่าน
ต้องเพิม่ เงินท่านละ 3,000 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิม่ เงิน
ท่านละ 1,500 บาท, กรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทาง 25-31 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 1,000 บาท
2.ในกรณีท่ที างประเทศญี่ป่ นุ ระงับการอนุ มตั วิ ซี ่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในกรณีตอ้ งทาเรื่องยืน่ ขอวีซ่า
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์
4.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
5.รายการทัวร์น้ ีเป็ นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการ
ในกรณีท่มี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลีย่ นได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
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10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไป
ค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ
อื่น ๆ ทีเ่ ข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าว
ทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่
นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมดทุกกรณี
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด
ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเทีย่ ว(ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21.กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่าน
ออกตัวภายในโดยไม่
๋
แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
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22.ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติม ในกรณีท่ผี ูเ้ ดินทาง เป็ นชาวต่างชาติ, พระสงฆ์ หรือนักบวช จะต้องเพิม่ จากราคาค่า
ทัวร์ปกติอีก 2,000 บาทต่อท่าน
23 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้
24. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีนา้ เงินและสีแดง) เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธ
ในการเข้า –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
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