เที่ยวฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี

HOKKAIDO AUTUMN RED FUN 5 วัน 3 คืน
เดินทาง ตุลาคม–พฤศจิกายน 2562
นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีภเู ขาคุโรดาเกะ | ตื่นเต้นกับกระเช้าห้อยขา | คลองโอตารุ
ช้อปปิ ้งทานุกิโคจิ | ซูซูกิโนะ | เที่ยวเต็มไม่มีวนั อิสระ | ลิม้ รสเมนูขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด
เริ่มต้นเพียง 30,900
เส้นทางการเดินทาง

บาท

.-

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620/ 23.55– 08.40+1)
วันที่ 2. ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองบิเอะ – สระอาโออิเคะ – เมืองอาซาฮิกาวะ – หมู่บ ้านราเมงอาซาฮิ
คาว่า – อุทยานแห่งชาติไอเซ็ตสึซัง – น้ าตกริวเซย์ – น้ าตกกิงกะ – กระเช ้าคุโรดาเกะ – อิออน ทาวน์
้ ผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ –
วันที่ 3. เนินพระพทธเจ ้า – ร ้านของฝากทีร่ ะลึก – เลือกซือ
คลองโอตารุ – พิพธ
ิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่ าแก ้วคิตาอิช ิ – ร ้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – มิตชุยเอาเล ้ตท์
– บุฟเฟ่ ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
ิ
วันที่ 4. ศาลเจ ้าฮอกไกโด – ทาเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด – ผ่านชมหอนาฬกาเมื
องซัปโปโร – ตลาดปลาซัปโป
โร่โจไง – ช ้อปปิ้ ง JR TOWER – ช ้อปปิ้ งทานูกโิ คจิ
วันที่ 5. ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ621/09.55 – 15.10 น.)
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620/ 23.55 – 08.40+1)

20.00 น.

นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมี
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [สาคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นาอาหารสด
จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
สาหรับกรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 62 – 27 มี.ค. 63 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน(ขาไป) เป็ นเวลา 02.10 น.
ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

23.55 น.

วันที่ 2
02.10 น.
10.40 น.
08.40 น.

กลางวัน

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองบิเอะ – สระอาโออิเคะ – เมืองอาซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมงอา
ซาฮิคาว่า – อุทยานแห่งชาติไอเซ็ตสึซัง – น้าตกริวเซย์ – น้าตกกิงกะ – กระเช้าคุโรดาเกะ – อิออน
ทาวน์
ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ป่ นุ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ป่ นุ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว [สาคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นาอาหารสด
จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้]
เมือ งบิเอะ (Biei) เมือ งเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อ ว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills”
ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนีอ้ ยู่ที่ ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา วิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สี
เหลืองทองตัดสลับกับไร่ขา้ วโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด โดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็ นฉากหลังสลับเนิน จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ สระอะโออิเคะ หรือ บ่อน้าสีฟ้า (Blue Pond ) ตัง้ อยู่ฝ่ ังซ้ายของแม่นา้ Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
เมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสีของนา้ ที่เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเกิดขึน้ จากการกั้นเขื่อ นเพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเ ขาไฟ
Tokachi ที่ปะทุขึน้ เมื่อปี 1988 ไหลเข้าสู่เมือง ไฮไลท์!!! ชมนา้ สีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อนา้ ตามธรรมชาติท่วั ไป และตอไม้สูง
จานวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของนา้ ในบ่อ
หมู่บ้านราเมง (Ramen Village) ซึ่งเมืองแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์การทาราเมนมาอย่างยาวนาน นับตัง้ แต่ยคุ หลังสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 และมีนา้ ซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บา้ นราเมน ถือกาเนิดมาในปี 1996 เพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส
รสชาติแบบดัง้ เดิมของร้านราเมนที่มีชื่อเสียงทัง้ 8 ร้านได้อย่างเต็มที่
บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บา้ นราเมง [รับ CASH BACK จากไกด์]
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง (Daisetsuzan National Park) เป็ นอุทยานแห่งชาติที่เรียกได้ว่าตัง้ อยู่ใจกลางของ
ภูมิภาคฮอคไกโด ซึ่งเป็ นที่รูจ้ ักกันในนามหลังคาของฮอกไกโด (The Roof of Hokkaido) โดยในปี 1934 และตื่นตาตื่นใจกับ
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ทั่วทัง้ บริเวณอุทยานจะเต็มไปด้วยต้นไม้ที่กาลังพากันเปลี่ยนสีสนั (โดยปกติใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะฮอกไก
โดจะเปลี่ยนสีประมาณช่วงต้นเดือนตุลาคม-กลางพฤศจิกายน ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสภาพอากาศ)
น้าตกกิงกะและน้าตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของนา้ ตก ที่จัดได้ว่าเป็ นวิวธรรมชาติที่สวยที่สดุ
ติดหนึ่งในร้อยของญี่ ปนุ่ นา้ ตกทั้งสองแห่งนี้มีตน้ นา้ อยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายนา้ ที่ไ หล
รวมกันกลายมาเป็ นแม่นา้ อิชิคาริได้หลังจากฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูหนาว นา้ ตกทัง้ สองแห่งนีจ้ ะแข็งตัวกลายเป็ นนา้ แข็ง
กระเช้าคุโรดาเกะ นาท่านชมใบไม้เปลี่ยนสีสุดแสนโรแมนติก นับได้ว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด
ขนาดตัวกระเช้าสามารถบรรจุผโู้ ดยสารได้มากถึง 101 ที่น่งั และใช้เวลาเดินทางไปถึงด้านบนสุดประมาณ 7 นาที นับว่าเป็ น
เส้นทางชมใบไม้แดงที่ไม่ควรพลาดสาหรับเส้นทางฮอกไกโด
พาท่านสัมผัสกับความงามไปพร้อมความตื่นเต้นกับกระเช้าลอยฟ้าห้อยขา เพื่อให้ท่านได้ชมธรรมชาติของใบไม้เปลี่ยนสีแห่ง
แรกของประเทศญี่ ปนุ่ อย่างใกล้ชิด (กระเช้า ลอยฟ้ าอาจหยุดให้บริการในวัน ที่สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย หรือมี
เหตุการณ์สุดวิสัยทั้งนี้ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายการเพื่อความเหมาะสม)
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ค่า
ที่พกั

วันที่ 3

อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า (Aeon mall Asahikawa) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้
ของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ ชื่อของญี่ป่ นุ อย่าง คิทแคท สามารถหาซือ้ ได้ที่นี่เช่นกัน
อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

เนินพระพทธเจ้า – ร้านของฝากที่ระลึก – เลือกซือ้ ผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอ
ตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่ าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – มิต
ชุยเอาเล้ตท์ – บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ เนิ น แห่ ง พระพุ ท ธเจ้ า หรื อ Hill of the Buddha ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ของเมือ งซัปโปโร่ ที่ถูกออกแบบโดย
Mr.Tadao ando สถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปนุ่ พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีนา้ หนักมากถึง 1,500 ตัน ล้อบรอบด้วย
ธรรมชาติที่สวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดู ฤดูรอ้ นรายล้อมไปด้วยดอกลาเวนเดอร์ ฤดูหนาวก็ จะรูส้ ึกได้ถึง ความ
งดงามของหิมะที่ขาวโพลน นับได้ว่าเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ๆเรียกได้ว่าเป็ น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว ...ร้านจาหน่ายของ
ฝากของที่ระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร่ ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ สินค้าภายในร้าน
แวะซือ้ ของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ป่ นุ ตัวอาคาร
ของโรงงานถูกสร้างขึน้ ในสไตล์ยโุ รปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขนึ ้ ชื่อที่สุดของที่นี่ คือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซือ้ กลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซือ้ เป็ นของฝากติดไม้ติดมือ
กลับบ้านได้
เดินทางสู่ เมื อ งโอตารุ (Otaru) เป็ นเมือ งท่าสาคัญ สาหรับซัปโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5
กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็ นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนี้
สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึน้ จากการถมทะเล เพื่อใช้สาหรับเป็ นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิก
ใช้ และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทาถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสร้างถนน
เรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ชม นาฬิกาไอน้าโบราณ สไตล์องั กฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานีจ้ ะพ่นไอนา้ มีเสียงดนตรีดงั ขึน้ ทุกๆ 15
นาที เหมือนกับนาฬิกาไอนา้ อีกเรือนที่แคนาดา
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็ นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ป่ นุ โดย
ตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือ เป็ นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง โรงเป่ าแก้วคิตาอิชิ มีชื่อ เสียง
ทางด้านการเป่ าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่ าแก้วเพื่อใช้เป็ นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนีเ้ ป้าหมายของ
การเป่ าแก้วเพื่อใช้เป็ นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่ าแก้วคิตาอิชิเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุด โดยก่อตั้งขึ ้ น
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ค่า
ที่พกั

วันที่ 4
เช้า

ตัง้ แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่ าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของโรงงานแห่งนีก้ ็คือ โคมไฟแก้วและลูก
บอลแก้วนั่นเอง นอกจากนีย้ ังมีสอนวิธีการเป่ าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย ...ร้า นกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตนู แมวชื่อดัง คิตตี ้ ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
แหล่งช้อปปิ ้ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็ นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด
ตั้งอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้เส้นทางที่ไปยัง สนามบินชิ โตเซ่ เปิ ดให้บริการเมื่อเดือ น
เมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีรา้ นค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่น่งั
และร้านจาหน่ายสินค้าพืน้ เมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจาจังหวัดฮอกไกโด
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร **พิเศษสุดๆ กับเมนูปสู ดุ อร่อย 3 ชนิด แบบไม่อนั้ **
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทาเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – ตลาดปลาซัป
โปโร่โจไง – ช้อปปิ้ ง JR TOWER – ช้อปปิ้ งทานุกิโคจิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจ้าแห่งนีต้ งั้ อยู่ที่ซปั โปโร เป็ นศาลเจ้าศาสนาพุทธนิกายชินโต ถือเป็ นศาลเจ้าที่มี
ความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1871 ในปั จ จุ บัน ก็ ยัง คงมี ค วามเกี่ ย วข้อ งผูก พัน กับ วิ ถี ชี วิต
ของชาวฮอกไกโดอย่ า งลึ ก ซึ ง้ เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารมาสัก การะในวัน ปี ใ หม่ การปั ด เป่ ารัง ควาญ วัน เซ็ ต สึ บุ น พิ ธี ส มรสและ
อื่ น ๆ เป็ น ต้น ในเขตศาลเจ้า ที่ มี ธ รรมชาติ อ ุด มสมบู ร ณ์ มี ก ระรอกป่ ามาเยี่ ย มทัก ทาย และจะคราคร่ า ไปด้ว ย
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าชมดอกซากุ ร ะและดอกบ๊ ว ยซึ่ ง จะบานสะพรั่ง พร้อ มๆ กัน เมื่ อ ฤดูใ บไม้ผ ลิ ม าเยื อ น
ชมทาเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็ นอาคารสไตล์นี
โอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน
เป็ นอิฐที่ทามาจากหมู่บา้ นซิโรอิชิและโทโยชิรา่ ตึกนีผ้ ่านการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปี และได้ยา้ ยไปที่ทาการหลังใหม่เป็ น
ตึกใหม่ทนั สมัยสูง 10 ชัน้ ตัง้ อยู่ทางด้านหลังตึกเก่า แต่ความงดงามที่เห็นนัน้ ได้รบั การบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้
เมื่อปี พ.ศ.2454 แต่ดว้ ยความสวยงามของสถาปั ตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นสมบัติทาง
วัฒนธรรมสาคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512

ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower ) ตั้งอยุ่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูงสมัยใหม่ เป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและ
เป็ นอีกสัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไก
โดแต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่
และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่ค่กู ับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญอีกแห่ งหนึ่ง
ของเมืองซัปโปโร
ตลาดซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึน้ ไป
นอกตลาดขายส่งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็ นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือ ง ร้านค้าต่างๆ
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กลางวัน

ที่พกั

วันที่ 5
เช้า

11.55 น.
18.00 น.
09.55 น.
15.10 น.

จาหน่ายอาหารทะเลเป็ นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่น
ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสมไม่แพงมากนัก
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา
JR TOWER แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ้ง เช่น ร้าน BIC CAMERA จาหน่าย
กล้อ งดิจิตอล, เครื่อ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์, ร้าน100เยน, ร้าน UNIQLO ขายเสือ้ ผ้าแฟชั่นวัยรุ่นอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนัน้ บนชัน้ 10 ของตึก ESTA ยังมี พิพิธภัณฑ์ราเมน เป็ นแหล่งรวมราเมนชื่อดังทั่วทัง้ เกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกันที่นี่
ให้นกั ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบราเมนได้ลมิ ้ รสชิมราเมนจากเมืองต่างๆ ได้อย่างจุใจ
อิสระ ช้อปปิ ้งถนนทานุกิ โคจิ (Tanukikoji) เป็ นย่านช้อปปิ ้งเก่าแก่ ที่เปิ ดให้บริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนีค้ ือ
การสร้างหลังคาที่คลุมทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเข้า ก็สามารถมาเดินช้อปปิ ้งได้อย่างสบายใจ นอกจากนีย้ งั
มีรา้ นค้ามากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรส่วนสินค้าก็มีทั้งเสือ้ ผ้าและรองเท้าแบรนด์ดังอย่าง Uniqlo,
New Balance, Adidas, Puma เป็ นต้น และที่จ ะพลาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน Daiso ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงร้าน
Donki ที่มีขายทุกอย่างตั้งแต่เครื่อ งใช้ไฟฟ้าไปถึงเครื่อ งสาอางค์ในราคาที่ถูกจนน่าตกใจ หรือ ถ้าเดินจนหมดแรงที่นี่ก็มี
ร้านอาหารดังๆหลายร้านคอยให้บริการอยู่ดว้ ย
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621/09.55 – 15.10)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX]
นาท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ
ถึง สนามบินชิโตเซะ ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
สาหรับกรุ๊ปทีเ่ ดินทางตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน(ขากลับ) เป็ นเวลา 11.55 น.
นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 บริการอาหารเช้าและนา้ ดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 บริการอาหารเช้าและนา้ ดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
** หากท่านที่ตอ้ งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

อัตราค่าบริการ : HOKKAIDO AUTUMN RED FUN 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

วันที่ 02-06 ต.ค. 62
วันที่ 16-20 ต.ค. 62
วันที่ 20-24 ต.ค. 62
วันที่ 23-27 ต.ค. 62
วันที่ 26-30 ต.ค. 62
www.plan-travel.com

32,900.32,900.32,900.32,900.32,900.-

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี

(เสริมเตียง)

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

ท่านละ

32,900.32,900.32,900.32,900.32,900.-

32,900.32,900.32,900.32,900.32,900.-
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พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

27,900.27,900.27,900.27,900.27,900.-
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วันที่ 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62
32,900.32,900.32,900.7,900.27,900.วันที่ 06-10 พ.ย. 62
30,900.30,900.30,900.7,900.25,900.วันที่ 13-17 พ.ย. 62
30,900.30,900.30,900.7,900.25,900.วันที่ 20-24 พ.ย. 62
30,900.30,900.30,900.7,900.25,900.วันที่ 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
30,900.30,900.30,900.7,900.25,900.ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่า
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิ รม์
เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
4.การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จาที่น่งั กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่ านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปนุ่ โดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทยและญี่ปนุ่ ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้อง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลื อใดๆได้ทงั้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
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1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์
จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง
เท่านัน้

2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหาห้ องพัก แบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจั ดห้ อ งให้ เ ป็ นแบบ แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจั ด
ห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกาหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีนา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 10 ท่าน
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2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษั ทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญี่ป่ นุ ให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่
ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจ
คนเข้าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั ทางบริษัทจะ
จัดเตรียมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปนุ่ **
1.
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป่ ุน
2.
สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3.
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)
่ านักในประเทศญี่ปุ่น
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1.
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2.
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ป่ นุ จะต้องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการ
พานักระยะสัน้
3.
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัว
กลับจากประเทศญี่ป่ นุ หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะ
ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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