 “Kami Furano Flower Park” ชมความสวยงามของทุง่ ดอกไม้ หลากสีสนั ที่สวยที่สดุ ในญี่ปุ่น ณ “เมืองฟุราโน”
 ชื่นชมความงามของเหล่ามวลดอกไม้ ท่ี “สวนดอกไม้ชิคิไซ” ที่เบ่งบานพร้ อมกันในฤดูร้อนเหมือนพรมหลากสี
 ชมความมหัศจรรย์ของสระนา้ สีฟ้า “Bie Blue Pond”
 ชมความงดงาม “น้ าตกกิงกะ” และ “น้ าตกริวเซย์” ที่ได้ ช่ ือว่าเป็ นนา้ ตกคู่สามีภรรยาแห่งเมืองโซอุนเคียว
 อิ่มอร่อยกับรสชาติราเมนต้ นตารับแท้ สไตล์ญ่ีปุ่น “หมู่บา้ นราเมน” ได้ รับการกล่าวขานความอร่อยยาวนานกว่าทศวรรษ
 ดื่มด่ากับความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เต็มไปด้ วยลาคลองและต้ นกาเนิดศิลปะ “เครือ่ งแก้วและกล่องดนตรี”
 สนุกสนานเพลิดเพลินกับ “โรงงานช็อกโกแลต” สินค้ าที่ข้ น
ึ ชื่ออีกอย่างของเกาะฮอกไกโด
 ช้ อปปิ้ งจุใจย่านสุดฮิตที่ “ย่านซึซึกโิ นะ” แหล่งรวมสินค้ าไว้ หลากหลาย

 ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)

กำหนดกำรเดินทำง
11 – 15 สิ งหำคม 2560 (5ว ัน3คืน)

รำคำ

46,900.-

**ว ันแม่แห่งชาติ**

Kamifurano Park

Shikisai no oka

Otaru Canal

Bie Blue Pond
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วันทีห่ นึ่ง
2000

2345
วันที่สอง
0830

เที่ยง

กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด)
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
*** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) ***
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริ การก่อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้นเครื่ อง ดังนั้น
ผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูข้ ึนเครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
ออกเดินทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
ชิโตเซ่ - คามิฟรู าโน่ฟลาวเวอร์พาร์ค –สวนคิชิไซโนะโอกะ – โซอุนเคียว – สระน้ าสี ฟ้า – พิพิธภัณฑ์สาเก –
โซอุนเคียว
ถึ ง สนามบิ น ชิ โ ตเซ่ “เมื อ งซัป โปโร” ประเทศญี่ ปุ่ น ถื อ ว่าเป็ นเมื อ งใหญ่ อนั ดับ ที่ 5 ของญี่ ปุ่ น และเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจ
คนเข้าเมือง

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมื องเล็กๆ ที่ เต็มไปด้วยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้นานาชนิ ด รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ และบารุ งผิวพรรณ ที่สกัดจากดอกไม้ต่างๆ ที่มีกลิ่นหอมและประโยชน์มากมาย..เพื่อ
เดินทางไปยัง “คำมิฟูรำโน่ ฟลำวเวอร์ พำร์ ค” ฟาร์ มลาเวนเดอร์ และดอกไม้สีสันสดใส ... ให้ท่านได้สัมผัส
ความงดงามของ ทุ่งสายรุ ้ง หลากหลายด้วยสี สนั สลับกันอย่างงดงามราวกับภาพวาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “สวนชิคไิ ซ โนะ โอกะ” ให้ท่านเดินชมสวนดอกไม้นานาชนิดตั้งอยูบ่ นเนินเขา
ลดหลัน่ กันอย่าง สวยงามซึ่ งมีชื่อว่า “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ... ให้ท่านเที่ ยวชมและถ่ายรู ป
เป็ นที่ ระลึกอย่างเต็มอิ่ม กับสวนที่ ได้รับสมญานามว่าเป็ น “Flower Paradise” พบกับความงามของเหล่า
มวลดอกไม้ที่แข่งกันอวดสี สนั กันเหมือนพรมหลากสี ที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด ... อีกทั้ง
ภายในสวนยังมีจาหน่ายผลผลิกทางการเกษตร ของที่ระลึกและร้านอาหารไว้คอยบริ การ…..หลังจากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ล้อมรอบด้วยภูมิทศั น์ที่งดงามของภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ วิธีที่จะ
เพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ของเมืองนี้ ...นาท่านเดิ นทางชม “Blue Pond” สระสี ฟ้าแห่ งนี้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ HOKKAIDO FLOWER MOTHER DAY (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J0517122

ทางธรรมชาติ ที่ เพิ่ ง เริ่ ม มี ชื่ อ เสี ย งได้ไ ม่ น านของฮอกไกโด ตั้ง อยู่ใ จกลางเมื อ งบิ เอะ ชื่ อ เสี ย งที่ ท าให้
นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั้น เป็ นเพราะน้ าสี ฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ าตามธรรมชาติทวั่ ไป และ
ตอไม้สูงจานวนมากที่ สะท้อนให้เห็ นความใสแปลกตาที่ แสนพิเศษของน้ าในบ่อ..สระสี ฟ้านี้ เกิ ดขึ้นด้วย
ความบังเอิญหลังการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟบริ เวณใกล้เคียงที่ได้ระเบิดไปแล้ว
ครั้งหนึ่ ง น้ าส่ วนที่ ถูกกั้นออกจากเขื่อนกักเก็บรวมกันจนเกิดเป็ น Blue Pond ในทุกวันนี้ โดยปั จจุบนั ยังไม่
อาจอธิบายถึงที่มาของสี ฟ้าของน้ าได้แน่ชดั แต่จากการตรวจสอบพบแร่ ธาตุอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในน้ าซึ่ ง
สะท้อนให้เห็ นความยาวคลื่นที่ ส้ ันกว่าของแสงสี ฟ้าเช่นเดี ยวกับชั้นบรรยากาศโลกนาท่านเดิ นทางสู่ เมือง
“โซอุนเคียว” หมู่บา้ นเล็กๆ อันแสนน่ารักที่อยูท่ ่ามกลางหุ บผาสู ง....เพื่อนาท่านชม "พิพิธภัณฑ์ สำเก โอโต
โกะยำมำ" ซึ่งเป็ นแหล่งผลิตสาเกชื่อดังและเก่าแก่เป็ นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว จากจุดเริ่ มต้น
เล็กๆของร้านสาเก "โอโตโกะยามา" ที่เริ่ มผลิตสาเกที่เมือง อิตามิ ช่วงปี คังบุน (พ.ศ.2204) ซึ่งเป็ นร้านสาเกที่
ท่ านโชกุน ในสมัยเอโดะต้องซื้ อ หามาดื่ มกัน จนถึ งปั จจุ บันก็ ล่วงเลยมากว่า 340 ปี และได้กลายมาเป็ น
โรงงานสาเกระดับพรี เมี่ยมชื่อดังที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากจากชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ...
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

ที่พกั :

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ าแร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่
สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลัง่
CHOYO RESORT HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ำม
เช้า

โซอุนเคียว -นำ้ ตกกิงกะ & นำ้ ตกริวเซย์ – หมู่บ้ำนรำเม็ง - โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและ
กล่ องดนตรี - ถนนซำไกมำจิ – โรงงำนช็อกโกแลตอิชิยะ – ช้ อปปิ้ งซึซึกโิ นะ&ทำนูกโิ คจิ - ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านแวะชมความงามของ “น้ำตกกิงกะ” หรื อ “น้ำตกแม่ น้ำสี เงิน” มีขนาดความสู ง 120 เมตร ในฤดูร้อน
น้ าที่ ไหลลงมาจากหน้าผานั้นมีลกั ษณะเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสี เงินแสนงดงาม ...
ส่ วนไม่ไกลกันนักมีอีกหนึ่ งน้ าตก “น้ำตกริวเซย์ ” หรื อ “น้ำตกดำวตก” มีขนาดความสู ง 90 เมตร เนื่ องจาก
น้ าตกที่ ไหลออกมาจากชะง่อนผานั้นเมื่ อต้องกับแสงอาทิ ตย์ ดู งดงามคล้ายกับดวงดาวที่ กาลังตกมาจาก
ฟากฟ้ า ... นอกจากนี้ น้ าตกทั้งสองยังได้ชื่อว่าเป็ นน้ าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่ วนในช่วงฤดูหนาวน้ าตกทั้ง
สองแห่ งนี้ จะแข็งตัวกลายเป็ นน้ าแข็ง ... อิสระให้ท่านเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงาม
ตามอัธยาศัย... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเม็งแห่ งอำซำฮีกำว่ ำ” ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของ
เมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด ... หมู่บา้ นแห่ งนี้ ประกอบด้วยร้านราเมงที่ มีชื่อเสี ยง 8 ร้านที่ ต่าง
แข่งขันกันทาราเมงของตนเองให้อร่ อยที่ สุด เพื่อสื บทอดมรดกทางปั ญญาที่ ถ่ายทอดกันมาและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้เป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก ... อิสระให้ท่านได้เลือกร้านเด็ด
ตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่ อยแน่นอน
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บา้ นราเม็ง ***Cashback ท่ านละ 1,500 เยน*** (4)

หลังอาหารจากนั้น “เมืองโอตำรุ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตา
กับทัศนี ยภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวติ ความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายของญี่ปุ่น ... ถึงเมือง “โอตำ
รุ” เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยูใ่ นเมืองเวนิสแวะชม “คลองโอ
ตำรุ ” ที่ มี ค วามยาว 1,140 เมตร และเชื่ อ มต่ อ กับ อ่ าวโอตารุ ซึ่ งในสมัย ก่ อ นประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ ยุค
อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่งสิ นค้า จากคลังสิ นค้าใน
ตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริม
คลองและวิวทิ วทัศน์ที่สวยงาม ... แล้วนาท่ านเดิ นสู่ “ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ ง
สาคัญของเมืองตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ “ร้ ำนเครื่ องแก้ ว” “พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ”
และ “นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ” ... นอกจากนี้ ตลอดทั้งสองข้างทางของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขาย
ขนมแสนอร่ อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ เค้กและขนมอันเลื่องชื่อต่างๆ
มากมาย ของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่
ระลึกกับ “นำฬิ กำไอนำ้ โบรำณ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลกเท่านั้น ... ซึ่งเป็ นของขวัญจาก
เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบั เมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาทีและ
จะพ่นไอน้ าออกมาทุกๆ ชัว่ โมง เหมือนกับนาฬิกาไอน้ าอีกเรื อนที่ลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ตาม
อัธยาศัย ... พร้อมนาท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี ” ท่านจะได้
ตื่นตากับเครื่ องประดับและตกแต่งที่ทามาจากแก้วมากมายหลากหลายรู ปแบบที่งดงามยิง่ นัก ... หรื อจะเลือก
ชม “กล่ องดนตรี” รู ปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเครื่ องแก้ว
ด้วยช่างผูช้ านาญการ ... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซื้ อเลือกชม” สิ นค้าที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือ
ฝากคนทางบ้าน ... นาท่านเดินทางสู่ “โรงงำนช็อกโกแลต” สิ นค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็ น
แหล่ง เพาะพัน ธุ์ “โคนม” คุ ณ ภาพเยี่ยมมากมายทั่ว ทั้งเกาะสภาพภู มิ อ ากาศและความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
ธรรมชาติทาให้ “ช็อกโกแลต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เลย
ก็วา่ ได้ ... ภายในโรงงานแห่ งนี้ มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุ แรกเริ่ ม แบบจาลองโรงงาน ท่านจะ
ได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้าได้อย่างจุใจ ... หลังจากนั้นนา
ท่ านเดิ น ทางสู่ ย่าน ซึ ซึ กิโนะ แหล่งช้อปปิ้ งที่ มีร้านค้ามากกว่า 4,500 ร้านให้ท่ านได้เลื อกจับจ่ ายซื้ อของ
มากมาย เช่น ร้าน Big Camera จาหน่ายกล้องดิจิตอล เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิ คส์ ร้าน100เยน ร้าน
UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ นร้ าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่ องสาอาง อาทิ Shisedo, Kose,
Kiss, SKII, Kanebo ทำนุกิ โคจิ ถนนคนเดินในร่ มอันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ที่มีความยาวกว่า
900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น ร้านสิ นค้า 98 เยน

โปรแกรมท ัวร์ญป
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ทีพ่ กั :
วันทีส่ ี่

ร้ า นรองเท้า และกระเป๋ าราคาถู ก ที่ มี ใ ห้ เลื อ กหลากหลายแบบที่ เริ่ ม ต้น ราคาตั้ง แต่ 1050 เยน ร้ านขาย
เครื่ องสาอางร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนขั ร้านขายผลไม้พ้นื เมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเสื้ อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อค่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่ อยจากร้านค้าต่างๆ
ในเมืองซัปโปโร ***
NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

เช้า

ตลำดนิโจ – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรเก่ ำรัฐบำล – หอนำฬิ กำ – สวนโอโดริ – ช้ อปปิ้ งมิตซุยเอำท์ เล็ต
สนำมบินชิโตเซ่
รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (5)

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ “ตลำดเช้ ำ” นาท่านชมและเลือกซื้ ออาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกั ษ์
ทะเล หอยเชลล์ สัตว์น้ าเค็มสดๆจากทะเลชนิ ดต่างๆ เป็ นต้น ตลาดแห่ งนี้ เป็ นที่ต้ งั ทั้งร้านปลาสด ผักสดและ
ผลไม้สด มากมายกว่า 70 ร้านค้าที่เอาสิ นค้าวางขายอย่างน่าชม ... นาท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ ำฮอกไกโด” หรื อ
เดิมชื่อ “ศำลเจ้ ำซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้ คอย
ปกปั กษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุ ขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานเก่าแก่นับ
พันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต ... แต่ที่นี่ก็เป็ นที่ สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ สิงสถิตอยู่ ณ
ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “อำคำรที่ทำกำรรัฐบำลเก่ ำ” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคาร
นี้ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่ งเมือง ซัปโปโร ทาให้นกั ท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์
การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม ... นามาจากที่ทาการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ออกแบบ
อาคารนี้ เป็ นสถาปนิ กท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้ โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้ เคยเป็ นอาคารที่ ใหญ่
และสู งที่ สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมา
ใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติที่มีความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม และสาหรับจัด
งานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ... แล้วนาท่านผ่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือ
“หอนำฬิ ก ำโบรำณ” เมื อ งซัป โปโร ซึ่ งสร้ างขึ้ น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุ บัน ถื อ ว่าเป็ นสัญ ลัก ษณ์ คู่ เมื อ ง
นอกจากนี้ยงั ถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีคา่ ของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ
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100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติล้ าค่าทางวัฒนธรรมที่สาคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย ...สวนสาธารณะ
โอโดริ (Odori Park) ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็ นสองฝั่ง คือทางทิศเหนื อและทิศใต้ มีที่
จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึ่ ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อคของเมือง ในช่วงฤดูร้อนจะเป็ นพื้นที่สีเขียวที่งดงาม
และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็ นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิ มะซัปโปโร ด้านทิศตะวันออกของสวน
โอโดริ เป็ นที่ ต้ งั ของ ที วีท าวเวอร์ ซัป โปโร (Sapporo TV Tower) สู ง 150 เมตร ซึ่ งด้านบนมี จุด ชมวิวที่
สามารถมองเห็ นวิวที่ สวยงามของสวนสาธารณะแห่ งนี้ และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยูท่ ี่ ความสู ง 90 เมตร
ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิ ดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม เป็ นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ งของ
ซัปโปโร....หลังจากนั้น นาท่ านเดิ นทางช้อปปิ้ งสู่ “มิตซุ ย เอ้ ำท์ เล็ต ” เอาท์เล็ตที่ แรกของ Mitsui ท่ านจะ
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ นค้า “แบรนด์เนม ” ชื่ อดังหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงั ของ
ญี่ปุ่น และสิ นค้าดีราคาพิเศษที่มีให้เลือกถึง 130 ร้านค้าซึ่ งในบรรดาแบรนด์ดงั เหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่
เป็ นแบรนด์ที่เพิ่งเปิ ดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิ ดตัวเป็ นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น อีก 9 แบนด์ดงั
ที่มาเปิ ดครั้งแรกในญี่ปุ่น มีท้ งั สิ นค้าสาหรับสุ ภาพบุรุษและสุ ภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิการ รองเท้า
อ าทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans
ฯลฯ
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อค่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่ อยจาก
ร้านค้าต่างๆ ในมิตซุยเอาท์เล็ต ***
AIR TERMINAL HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

ทีพ่ กั :
วันทีห่ ้ ำ
เช้า

1045
1545

สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (7)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “สนำมบินชิโตเซ่ ”
ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยเทีย่ วบิน TG 671
ถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้ น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุป ระสงค์เพื่อ ท่ องเที่ ยวหรือสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิม่
มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

46,900.- บาท
42,900.- บาท
42,900.- บาท
34,900.- บาท
6,000.- บาท
15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้ นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชาระเงิน✓ สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.-

บาทภายใน 1 วันทาการ

✓ ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ (วันทาการนับวันจนทร์ถงึ ศุกร์)
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทาการขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื้องต้ น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วันทาการ ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วันทาการ ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วันทาการ ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6. ยกเว้ นกรุป
๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่น่งั
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กับสายการบินและค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา
หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
7. กรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว ถ้ าวี
ซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋ เครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบั ราคาตัว๋
เครื่องบินในแต่ละกรุป๊ )
8. กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั เิ หตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน
หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้ กต็ ่อเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พักได้ ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้ แล้ ว
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่น่งั บนสายการบิน หากลูกค้ าในกรุป๊ ส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทางสายการ
บินไทยจะไม่รับจัดที่น่งั ล่วงหน้ า (PRE CHECK IN) อาจต้ องนั่งแยกกันทั้งกรุป๊ แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้ สมาชิก
แต่ละบ้ านได้ น่ังด้ วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่น่งั LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋ เครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ร้ านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้ าจะปิ ดบางส่วน ร้ านอาหารปิ ดเร็ว
กว่าปกติ ขอให้ ท่านทาความเข้ าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้ องพักมีขนาดค่อนข้ างเล็ก เรียนแนะนาว่าให้ จองห้ องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้ อง หากท่าน
จองห้ องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้ วต้ องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มหี ้ องว่าง สาหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มบี ริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง
ถนนค่อนข้ างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้ าโรงแรมได้ จาเป็ นต้ องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือ
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถถี่ ว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพือ่ ประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง...
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