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VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปนุ่ สัมผัสควำมงำมของเกำะฮอกไกโด
อาซาฮีคาว่า

ทาคิ โนะอุเอะ
คามิ ยเุ บทสึ
ซัปโปโร

ลิม้ รสสุดยอดราเม็งขึน้ ชื่อของเมืองที่หมู่บ้านราเม็ง, ชมความน่ ารักของ
สัตว์เมืองหนาวที่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่
อิ ออน มอลล์, เข้าชมกระบวนการทาสาเกที่พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโก
ยาม่า
ชมความงามของทุ่งชิ บะซากุระหรือดอกพิ งค์มอส ทีบ่ านปกคลุม
ทัวเนิ
่ นเขา
ชมความงามของทุ่งดอกทิ วลิ ปกว่าหนึ่งล้านสองแสนต้น
ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ดงั ราคาโดนใจทีม่ ิ ตซุย เอาท์เล็ท ปาร์ค,
ช้ อ ปปิ้ งย่ า น ท านู กิ และซู ซู กิ โน่ เพลิ น ตากั บ สิ น ค้ า มากมาย
หลากหลายชนิดและช้อปปิ้ งร้านสิ นค้าปลอดภาษี, ชมสถาปั ตยกรรม
อัน สวยงามของ อาคารที่ ท าการรัฐ บาลเก่ า ที่รู้จ ัก กัน ในนามว่ า
ทาเนียบอิฐแดง

กำหนดวันเดินทำง 9-13 / 11-15 / 18-22 พฤษภำคม 2561
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วันแรก
21.00น.
23.55น.

สนำมบินดอนเมือง
พร้อมกันที่ สนำมบิ นดอนเมือง ชัน้ 3 เคำน์ เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง
และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่ น โดยสำยกำรบิ น ไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบิ นที่ XJ620

วันที่สอง

สนำมบินชิ นชิ โตเสะ >> อำซำฮีคำว่ำ >> หมู่บำ้ นรำเม็ง >>
สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ >> พิ พิธภัณฑ์สำเกโอโตโกยำม่ำ

08.40น.

เดิ นทำงถึ งสนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่น หลังจำก
ผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิ ธีกำรศุลกำกรแล้ว นำท่ ำนออก
เดิ นทำงสู่เมืองอำซำฮี คำว่ำ เมืองที่ได้ช่อื ว่ามีโอโซนที่ดที ่สี ุดบนเกาะฮอกไก
โดฝั ง่ ตะวันตก เพื่อนาท่านเข้าชมหมู่บ้ำนรำเม็ง หมู่บ้านที่ได้รวบรวมเอาร้าน
ราเม็งชื่อดัง 8 ร้านในเมืองอาซาฮีคาว่ามาอยูร่ วมกัน เปิ ดให้บริการครัง้ แรกเมื่อ
ปี ค.ศ.1996 ซึ่งราเม็งในสไตล์อาซาฮีคาว่านี้เกิดขึน้ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่
2 ชาวอาซาฮี ค าว่ า พยายามสร้า งเอกลัก ษณ์ ข องตัว เองโดยใช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ในแบบต่างๆ เพื่อให้แตกต่างจากรูปแบบของราเม็งทีม่ อี ยูก่ ่อนหน้านี้
จนในทีส่ ุดก็เป็ นทีย่ อมรับ
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ หมู่บ้ำนรำเม็ง
นาท่านเข้าชม สวนสัตว์อำซำฮี ยำม่ำ สวนสัตว์แห่งนี้เปิ ดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1967
เป็ นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่งและยังอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ป่ ุน ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็ นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวทีห่ าชมได้ยาก
และสวนสัตว์แห่งนี้ยงั ถือได้ว่าเป็ นต้นแบบของสวนสัตว์ทงั ้ หมดของญี่ป่ นุ ทัง้ ใน
เรือ่ งของการออกแบบให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนื้อทีอ่ นั กว้าง
ใหญ่ราวกับอยูใ่ นธรรมชาติจริงๆ สัมผัสกับความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาว
มากมายอย่างใกล้ชิด อาทิเช่ น หมีข วั ้ โลกเหนื อ , นกเพนกวิน , นกกะเรีย น,
แมวน้ า, ลิงอุรงั อุตงั , เสือดาวหิมะและยังมีสตั ว์น้อยใหญ่ อกี มากมายที่รอคอย

เที่ยง
บ่ำย
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การมาเยีย่ มเยือน จากนัน้ นาท่านเข้าชมพิ พิธภัณฑ์สำเก (Otokoyama Sake
Museum) ซึ่งเป็ น สาเกที่ม ีช่ือ เสียงในระดับ หัว แถวของญี่ป่ ุน ให้ท่ านได้ช ม
ความพิถพี ถิ นั ในการผลิตสาเกทีข่ น้ึ ชื่อแห่งนี้
อิ สระอำหำรคำ่ ให้ท่ำนเลือกอิ่ มอร่อยได้ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สำม

เช้ำ
08.00น.

เที่ยง
บ่ำย

อำซำฮีคำว่ำ >> ทำคิ โนะอุเอะ >> ทุ่งพิ งค์มอส >> คำมิ ยเุ บทสึ
>> สวนทิ วลิ ป >> อำซำฮีคำว่ำ >> ห้ำงสรรพสิ นค้ำอิ ออน มอลล์

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่เมืองทำคิ โนะอุเอะ เพื่อชมความงามของทุ่งพิงค์มอส ที่พากัน
ออกดอกสีชมพูสดและสีขาวบานปกคลุมไปทัวเนิ
่ นเขาดังผื
่ นพรม บนพื้นที่กว่า
หนึ่ งแสนตารางเมตร อิสระให้ ท่ านได้ เดินเล่ นสัมผัสอากาศบริสุ ทธิแ์ ละชมวิว
ทิวทัศน์ ท่สี วยงาม และเลือกซื้อสินค้าจากร้านจาหน่ ายสินค้าพื้นเมืองและของที่
ระลึก จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองคำมิ ยุเบทสึ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เมื องคำมิ ยุ เบทสึ ม ีช่ือเสียงในเรื่องของสวนทิ วลิ ป โดยเริ่มปลู กดอกทิวลิป
เพื่อการส่งออกเมื่อปี ค.ศ.1950 และกลายเป็ นผู้ส่งออกดอกทิวลิปที่ใหญ่ท่สี ุดของ
ญี่ป่ ุน และขยายแปลงปลูกดอกทิวลิปเรื่อยมา โดยปั จจุบนั มีพ้นื ที่ปลูกดอกทิวลิป
กว่า 70,000ตารางเมตรและมีทิวลิปกว่า 1,200,000ต้น และมีมากกว่า 11 สาย
พันธุ์ ภายในสวนทิวลิป ท่านจะได้พบความงามของสวนดอกทิวลิปหลากสีสนั และ
อาคารกังหันลม ให้บรรยากาศเหมือนกับท่านเดินเล่นในสวนทิวลิปที่เนเธอแลนด์
อิสระให้ท่ านได้เดินเล่ นถ่ ายภาพและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่ างๆ ภายในสวน
(ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ ภายในสวน) จากนัน้ เดินทางกลับสู่เมืองอำซำฮี คำว่ ำ
อิสระให้ท่านได้เดินเลือกซือ้ สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ กันที่ อิ ออน มอลล์
มีรา้ นค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่นร้านร้อยเยน, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ า, เสื้อผ้า เครื่อง
แต่งกาย และซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ท่านสามารถซื้อสินค้าเบ็ ดเตล็ดต่างๆ ขนม ชา
กาแฟ ฯลฯ
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อิ สระอำหำรคำ่ ให้ท่ำนเลือกอิ่ มอร่อยได้ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สี่
เช้ำ
08.00น.

อำซำฮีคำว่ำ >> ซัปโปโร >> มิ ตซุย เอำท์เล็ต >> ที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำ >>
ร้ำนค้ำปลอดภำษี >> ช้อปปิ้ งที่ย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความ
เจริญ อันดับ 5 ของญี่ ป่ ุ น ผังเมือ งซัปโปโรมีล ักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัวไปในญี
่
่ป่ ุน ซึ่งได้รบั คาแนะนาและพัฒนา
จากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตาม
พื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นาท่านเดินทางสู่มิตซุย เอำท์เล็ต ปำร์ค
อิส ระให้ท่ านได้ช้อ ปปิ้ งสิน ค้าแบรนด์เนมหลากหลายที่พ ร้อ มใจกัน ลดราคา
สินค้าอาทิเช่น Coach, Armani, Kipling, Seiko, Samsonite, Onitsuka Tiger,
Adidas, Nike, Franc Franc, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Triumph,
Versace, Diesel, Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, Citizen,
Tempur, Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯ ล ฯ
และบริเวณด้านหน้ าเอาท์เล็ท จะมีซุป เปอร์ม าร์เก็ตเล็กๆ ที่ขายผลิตภัณฑ์สนิ ค้า
ต่างๆ ทีม่ าจากผูผ้ ลิตในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของสด, ของแห้ง หรือแม้กระทังขนมของ
่
ฝากต่างๆ

เที่ยง
บ่ำย

อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
น าท่ านเดินทางสู่ ร้ำนค้ ำปลอดภำษี อิสระให้ท่ านได้เดินซื้อสินค้าปลอดภาษี
หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องใช้ไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์บารุงผิวและเสริมความ
งามแบรนด์ญ่ปี ่ ุนชัน้ นา ขนมขึน้ ชื่อมากมาย ฯลฯ จากนัน้ นาท่านชม อำคำรที่ ทำ
กำรรัฐบำลเก่ำ หรือทาเนียบอิฐแดง สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1888 สถาปั ตยกรรมนี้ถือ
เป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมน ามาจาก
รัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ท่ี
ออกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิน่ และใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ น
อาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ป่ ุน และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟ
ไหม้ทาให้ต้องสร้างขึน้ มาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปั จจุบนั ได้อนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตทิ าง
วัฒนธรรมและใช้สาหรับต้อนรับบุคคลสาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ป่ นุ จากนัน้
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ ย่ ำนทำนู กิและซูซูกิโน่ ย่านช้อปปิ้ งที่รวบรวมร้านค้า
ต่ า งๆ มากมายกว่ า 200 ร้า นค้ า เอาไว้ ท่ี น่ี ท่ี เ ดีย ว ไม่ ว่ า จะเป็ นร้า นขาย
เครื่อ งส าอางค์ ร้า นสิน ค้าแบรนด์เนมมือ สอง ร้า นขายเสื้อ ผ้า กระเป๋ าและ
รองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดื่มอีกมากมายที่เปิ ดบริการตัง้ แต่ช่วงสายของ
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วันไปจนถึงเวลากลางคืน เพราะย่านซูซูกโิ น่ นัน้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับนัก
ท่องราตรี
อิ สระอำหำรคำ่ ให้ท่ำนเลือกอิ่ มอร่อยได้ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่ห้ำ

ซัปโปโร >> สนำมบินชิ นชิ โตเสะ >> สนำมบินดอนเมือง

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังรับประทำนอำหำรเช้ำ นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ
09.55 น.
เดิ นทำงกลับสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิ น ไทยแอร์เอเชี ย เอ็ก ซ์
เที่ยวบิ นที่ XJ621
15.10 น.
เดิ นทำงถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวัสดิ ภำพ พร้อมควำมประทับใจ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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กำหนดวันเดินทำง 9-13 / 11-15 / 18-22 พฤษภำคม 2561
อัตรำค่ำบริกำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ

29,900.- บำท

สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

9,900.- บำท

*รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปไกด์และคนขับ ท่ำนละ 1,000 บำท โดยเรียกเก็บ
พร้อมกับค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ*
หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสำรจำนวน 30 ท่ ำนขึน้ ไป หำกผู้โดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละ
ประเทศ หำกไม่ได้รบั กำรอนุญำตให้เข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
3. ไม่มีรำคำเด็ก
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิ ด ตำมที่ ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000.- บาท

ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง่
เดียว ***
6. ค่ำภำษี น้ำมัน ที่ สำยกำรบิ นเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 และท่ ำนต้ องชำระเพิ่ มเติ ม
ในกรณี ที่ทำง สำยกำรบิ นมีกำรเรี ยกเก็บเพิ่ ม
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อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับ
ท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น : กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 18,000 บำท และชำระส่วนที่ เหลือก่อนกำรเดิ นทำง
21 วันทำกำร
กำรยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัด
จาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่ ุน /
การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน หากระหว่างเดิน ทางอยู่เกิด เหตุภ ัยพิบ ัติใดๆ ก็ตามที่ทาให้เกิด ผลกระทบกับ
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนี้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ น
ของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุทา
ให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่รบั ผิดชอบ
ต่ อ ค่า ใช้จ่ ายที่เกิด ขึ้น นอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ จนกว่ า จะได้รบั การยืน ยัน ว่ า จะมีการรับ ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
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