 “ฟาร์มโทมิตะ” ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ หลากสีสนั ที่สวยที่สดุ ในญี่ปุ่น ณ “เมืองฟุราโน”
 สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟ “Norokko” ชมวิวทุ่งลาเวนเดอร์ท่สี ดุ แสนจะโรแมนติค
 ชื่นชมความงามของเหล่ามวลดอกไม้ ท่ี “สวนดอกไม้ชิคิไซ” ที่เบ่งบานพร้ อมกันในฤดูร้อนเหมือนพรมหลากสี
 เที่ยวชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาว “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” ที่ได้ รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น
 อิ่มอร่อยกับรสชาติราเมนต้ นตารับแท้ สไตล์ญ่ีปุ่น “หมู่บา้ นราเมน” ได้ รับการกล่าวขานความอร่อยยาวนานกว่าทศวรรษ
 ดื่มด่ากับความงดงามของ “เมืองโอตารุ” ที่เต็มไปด้ วยลาคลองและต้ นกาเนิดศิลปะ “เครือ่ งแก้วและกล่องดนตรี”
 สนุกสนานเพลิดเพลินกับ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้ าที่ข้ น
ึ ชื่ออีกอย่างของเกาะฮอกไกโด

 ช้อปปิ้ งจุใจย่านสุ ดฮิตที่ “ทานูกิโคจิ” แหล่งรวมสิ นค้าไว้หลากหลาย

 ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)

ราคา

กำหนดกำรเดินทำง
08 – 12 กรกฎำคม 60 (5วัน3คืน)
**วันอำสำฬหบูชำ**

23-27 กรกฎำคม 60 (5วัน3คืน)

49,900.-

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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Asahiyama Zoo

Shikisai no oka

Norokko Train

Otaru

วันที่หนึ่ง

2000

2345
วันที่สอง

0830

เที่ยง

กรุ งเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
*** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) ***
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์ เช็คอินปิ ดบริ การก่อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้น
เครื่ อง ดังนั้นผูโ้ 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)
ฟูราโน่– นัง่ รถไฟโนรคโกะ– บิเอะ – สวนคิชิไซโนะโอกะ – โซอุนเคียว – น้ าตกกิงกะ & น้ าตกริ วเซย์ –
โซอุนเคียว
ถึ งสนามบิ น ชิ โตเซ่ “เมื อ งซัป โปโร” ประเทศญี่ ปุ่ น ถื อ ว่าเป็ นเมื อ งใหญ่ อ ัน ดับ ที่ 5 ของญี่ ปุ่ น และเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จ การศึ กษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและ
ตรวจคนเข้าเมือง

นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องฟู รำโน่ เมื องเล็กๆ ที่ เต็มไปด้วยทุ่ งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้นานาชนิ ด รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ และบารุ งผิวพรรณ ที่สกัดจากดอกไม้ต่างๆ ที่มีกลิ่นหอมและประโยชน์มากมาย..เพื่อ
เดิ นทางไปยังฟูราโน่ พลาวเวอร์ พาร์ ค ฟาร์ มลาเวนเดอร์ และดอกไม้สีสันสดใส ... ให้ท่านได้สัมผัสความ
งดงามของ ทุ่งสายรุ ้ง หลากหลายด้วยสี สันสลับกันอย่างงดงามราวกับภาพวาด(พ.ค. ดอกป๊ อปปี้ / มิ.ย.-ก.ค.
ดอกฮามานะสึ ห รื อ ดอกลาเวนเดอร์ การบานของดอกไม้ข้ ึ น อยู่กับ สภาพของอากาศ) ให้ ท่ านได้สัม ผัส
ประสบการณ์ “รถไฟโนรคโกะ” รถไฟขบวนพิเศษที่วงิ่ ให้บริ การ ระยะสั้นๆในช่วงหน้าร้อนบนเส้นทาง สาย
ฟุราโน่ น้ ี มี ชื่อ เสี ยงโด่ งดังไปทั่ว ประเทศ ด้วยเป็ นเส้นทางแห่ งความหอมหวลของดอกลาเวนเดอร์ และ
ดอกไม้หลากสี ที่พร้อมใจกันแบ่งบาน อวดโฉมอยู่สองข้างทาง ระหว่าง สถานี ฟุราโน่ -สถานี บิเอะ ภายใน
ขบวนรถนั้น นอกจากกระจกหน้าต่างจะกว้างกว่า ปกติเพื่อการชมทัศนียภาพไปพร้อมๆ กับขบวนรถที่แล่น
ไปอย่างช้าๆ แล้ว ก็ยงั มีการตกแต่งให้เข้ากับรรยากาศ ของฤดูกาลอีกด้วย นาท่านเดินทางสู่ เมือง “บิเอ” เมือง
ที่มีเนินเขาสลับซับซ้อนเป็ นทิวแถว ทาให้เกิดภาพวิวที่มีลกั ษณะสวยงาม ซึ่งคนญี่ปุ่นนิยมใช้เมืองนี้ เป็ นฉาก
หลังสาหรับการถ่ายทาภาพยนตร์ และ โฆษณาต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
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หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “สวนชิคไิ ซ โนะ โอกะ” ให้ท่านเดินชมสวนดอกไม้นานาชนิดตั้งอยูบ่ นเนินเขา
ลดหลัน่ กันอย่าง สวยงามซึ่งมีชื่อว่า “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ... ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรู ปเป็ น
ที่ ระลึกอย่างเต็มอิ่ม กับสวนที่ ได้รับสมญานามว่าเป็ น “Flower Paradise” พบกับความงามของเหล่ามวล
ดอกไม้ที่แข่งกันอวดสี สันกันเหมื อนพรมหลากสี ที่เบ่ งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด ... อี กทั้ง
ภายในสวนยังมีจาหน่ายผลผลิกทางการเกษตร ของที่ระลึกและร้านอาหารไว้คอยบริ การ…นาท่านเดินทางสู่
เมือง “โซอุนเคียว” หมู่บา้ นเล็กๆ อันแสนน่ารักที่อยูท่ ่ามกลางหุบผาสูงและยังอยูใ่ นเขต “อุทยำนแห่ งชำติได
เซ็ ทสึ ซัง” นอกจากนี้ โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งน้ าแร่ ออนเซนที่ มีชื่อเสี ยงโด่งดังของญี่ ปุ่น ในแต่ละปี จะมี
นัก ท่ องเที่ ยวชาวญี่ ปุ่นนับ ล้านเข้ามาตากอากาศ แช่ น้ าแร่ เพื่ อสุ ขภาพและบ ารุ งผิ วพรรณ ... เพื่ อน าท่ าน
เดินทางชมความงามของ “น้ำตกกิงกะ” หรื อ “น้ าตกแม่น้ าสี เงิน” มีขนาดความสู ง 120 เมตร ในฤดูร้อนน้ าที่
ไหลลงมาจากหน้าผานั้นมีลกั ษณะเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสี เงินแสนงดงาม ... ส่ วน
ไม่ไกลกันนักมีอีกหนึ่ งน้ าตก “นำ้ ตกริวเซย์ ” หรื อ “น้ าตกดาวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร เนื่ องจากน้ าตก
ที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานั้นเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กาลังตกมาจากฟากฟ้ า ...
นอกจากนี้น้ าตกทั้งสองยังได้ชื่อว่าเป็ นน้ าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ าตกทั้งสองแห่งนี้จะ
แข็งตัวกลายเป็ นน้ าแข็ง ... อิสระให้ท่านเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

ที่พกั :

^_^ หลังอาหารไม่ ค วรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ าแร่ ธ รรมชาติ ”เพื่ อ สุ ข ภาพ/ “โอนเซ็ น ”
(Onsen) น้ าแร่ ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ ปุ่นเชื่ อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ี มี
ส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
SOUNKYO KANKOU HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ำม
เช้า

โซอุนเคียว - สวนสัตว์ อำซำฮิยำม่ ำ - หมู่บ้ำนรำเม็ง – โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้วและกล่ องดนตรี
ถนนซำไกมำจิ – โรงงำนช็อกโกแลตอิชิยะ – ช้ อปปิ้ งมิตซุย เอำท์ เลต – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (3)

นาท่ านเดิ นทางสู่ “เมื องอำซำฮิ กำว่ ำ” เมื องที่ มีขนาดใหญ่ เป็ นอัน ดับสองรองจากซัป โปโร ได้ชื่อว่าเป็ น
หลังคาของ ฮอกไกโดและเป็ นเมืองที่ หนาวที่ สุดแห่ งหนึ่ งของญีปุ่น ... เพื่อนาท่านเดิ นทางสู่ “สวนสั ตว์ อำ
โปรแกรมท ัวร์ญป
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เที่ยง

ซำฮิยำม่ ำ” เป็ นสวนสัตว์แห่ งเมืองหนาวท่านจะได้เห็ นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่
อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก ... นาท่านตื่นตากับ “นกเพนกวิน” เดินอวดความน่ ารักภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้
บันทึ กภาพอย่างใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ าที่ ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ าได้อย่างใกล้ชิดถึง
360 องศา ... “หมีขำวขั้วโลก” ที่เดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักที่หาชมได้ยากไม่ตอ้ งไปไกลถึงขั้วโลก ...
พร้ อ มชมความซุ ก ซนของ “แพนด้ ำ แดง” ... เฝ้ า ชมความสง่ า งามของ “เสื อ พั น ธุ์ ไ ซบี เรี่ ย น”และ “ฝู ง
สุ นัขจิง้ จอง” ... นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับสัตว์พ้ืนเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรี ยนพื้นเมือง นกฮูก
เหยีย่ ว และสิ งโตทะเล ... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเม็งแห่ งอำซำฮีกำว่ ำ” ศูนย์รวมร้านราเมนติด
อันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด ... หมู่บา้ นแห่ งนี้ ประกอบด้วยร้านราเมนที่ มีชื่อเสี ยง
8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทาราเมงของตนเองให้อร่ อยที่สุด เพื่อสื บทอดมรดกทางปั ญญาที่ถ่ายทอดกันมาและ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้เป็ นที่ เลื่องลือไปทัว่ โลก ... อิสระให้ท่านได้
เลือกร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่ อยแน่นอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บา้ นราเมน ***Cashback ท่ านละ 1,500 เยน*** (4)

หลังอาหารจากนั้น น าท่ านสู่ “เมื องโอตำรุ ” ศู นย์ก ลางการค้าทางน้ าที่ โดดเด่ น ที่ สุ ดในเกาะฮอกไกโด ...
ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนี ยภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวติ ความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ยบ
ง่ายของญี่ปุ่น ... ถึงเมือง “โอตำรุ” เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่ งว่าเดินอยู่
ในเมืองเวนิ สแวะชม “คลองโอตำรุ ” ที่ มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่ อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่ งในสมัยก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ ยุคอุตสาหกรรมการขนส่ งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่ งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการ
ขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดิ นเล่น พร้อมถ่ายรู ป
ตามอัธยาศัยกับ อาคารเก่ าแก่ ริม คลองและวิวทิ วทัศ น์ ที่ ส วยงาม ... แล้วน าท่ านเดิ น สู่ “ถนนซำไกมำจิ ”
(Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ งสาคัญของเมืองตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ “ร้ ำนเครื่ อง
แก้ ว” “พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ” และ “นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ” ... นอกจากนี้ ตลอดทั้งสองข้างทางของถนนซา
ไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่ อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ
เค้กและขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย
... จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ “นำฬิ กำไอนำ้ โบรำณ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลก
เท่ านั้น ... ซึ่ งเป็ นของขวัญ จากเมื องแวนคู เวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กับเมื องโอตารุ ... นาฬิ กาจะมี
เสี ยงดนตรี ดังขึ้ น ทุ กๆ 15 นาที แ ละจะพ่น ไอน้ าออกมาทุ ก ๆ ชั่ว โมง เหมื อ นกับ นาฬิ ก าไอน้ าอี ก เรื อ นที่
ลอนดอน ... อิ ส ระให้ ท่ า นเดิ น ชมได้ต ามอัธ ยาศัย ... พร้ อ มน าท่ า นชื่ น ชมความงดงามของศิ ล ปะที่
“พิพิธ ภั ณ ฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ อ งดนตรี ” ท่ านจะได้ตื่น ตากับ เครื่ อ งประดับ และตกแต่ งที่ ท ามาจากแก้ว
มากมายหลากหลายรู ปแบบที่งดงามยิง่ นัก ... หรื อจะเลือกชม “กล่ องดนตรี” รู ปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอัน
แสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเครื่ องแก้วด้วยช่างผูช้ านาญการ ... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซื้ อ
เลือกชม” สิ นค้าที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน ...นาท่านเดินทางสู่ “โรงงำนช็อก
โกแล็ต” สิ นค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่ องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยีย่ มมากมายทัว่
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ BLOOMING HOKKAIDO LAVENDER (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J0517127

ทีพ่ กั :
วันทีส่ ี่

ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อม
ไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็วา่ ได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้ มีการจัดแสดงอุปกรณ์การ
ผลิตตั้งแต่ยคุ แรกเริ่ ม แบบจาลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชม
และเลือกซื้ อสิ นค้าได้อย่างจุใจ ... จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “มิตซุ ย เอ้ ำท์ เล็ต” แหล่งช้อปปิ้ งที่ ใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งในญี่ปุนที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นนาราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสิ นค้าชื่อ
ดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Coach , G2000 เป็ นต้น
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อค่ าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิ มร้าน
อร่ อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโร ***
ROYAL STAY SAPPORO หรื อเทียบเท่ ำ

เช้า

ตลำดนิโจ – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรเก่ ำรัฐบำล – หอนำฬิ กำ – สวนโอโดริ – ช้ อปปิ้ งทำนูกโิ คจิ –
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 ง เมือง ซัปโปโร ทาให้นกั ท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์
การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม ... นามาจากที่ทาการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ออกแบบ
อาคารนี้ เป็ นสถาปนิ กท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้ โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้ เคยเป็ นอาคารที่ ใหญ่
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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ทีพ่ กั :

และสู งที่ สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมา
ใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติที่มีความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม และสาหรับจัด
งานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ... แล้วนาท่านผ่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คื อ
“หอนำฬิ ก ำโบรำณ” เมื อ งซัป โปโร ซึ่ งสร้ างขึ้ น ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุ บัน ถื อว่าเป็ นสัญ ลัก ษณ์ คู่ เมื อ ง
นอกจากนี้ ยงั ถือว่าเป็ นสมบัติทา งวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่ งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ ยงตรงมานาน
นั บ 100 ปี ทั้ งยัง ได้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ ไ ว้เป็ นสมบั ติ ล้ าค่ า ทางวัฒ นธรรมที่ ส าคัญ ของญี่ ปุ่ นอี ก ด้ ว ย ...
สวนสำธำรณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่ งแยกเมื องออกเป็ นสองฝั่ ง คือทางทิ ศ
เหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึ่ ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อคของเมือง ในช่วงฤดูร้อนจะเป็ น
พื้นที่สีเขียวที่งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็ นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิ มะซัปโปโร ด้านทิศ
ตะวัน ออกของสวนโอโดริ เป็ นที่ ต้ งั ของ ที วีท าวเวอร์ ซัป โปโร (Sapporo TV Tower) สู ง 150 เมตร ซึ่ ง
ด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่ งนี้ และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยูท่ ี่
ความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิ ดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม เป็ นสถานที่ที่น่าสนใจ
อีกแห่ งหนึ่ งของซัปโปโร.... สมควรแก่เวลานาท่านช้อปปิ้ ง ณ. ถนนคนเดินในร่ มอันเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของ
เมืองซัปโปโร“ทำนุกิ โคจิ” ที่ มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ ให้ท่านเดิ นเลือกซื้ อ
สิ นค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น ร้านสิ นค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋ าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบ
ที่เริ่ มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่ องสาอางร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสนัข ร้านขายผลไม้พ้นื เมือง ร้าน
เกมส์ ร้านขายเสื้ อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ...
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อค่ าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิ มร้าน
อร่ อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านช้อปปิ้ ง ***
ROYAL STAY HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีห่ ้ ำ
เช้า

สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (7)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “สนำมบินชิโตเซ่ ”
1045 ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยเทีย่ วบิน TG 671
1545 ถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
*** 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***

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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อัตราค่าบริการ
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

49,900.- บาท
44,900.- บาท
44,900.- บาท
37,900.- 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 วัน

ทาการ
✓ ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ (วันทาการนับวันจนทร์ถงึ ศุกร์)
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทาการขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื้องต้ น 5,000 บาท
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3.
4.
5.
6.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วันทาการ ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วันทาการ ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วันทาการ ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
ยกเว้ นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่น่งั กับสาย
การบินและค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
7. กรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว ถ้ าวีซ่าไม่
ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋ เครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบั ราคาตัว๋ เครื่องบินในแต่ละ
กรุป๊ )
8. กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั เิ หตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือ
ปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้ กต็ ่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรม
ที่พักได้ ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้ แล้ ว
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่น่งั บนสายการบิน หากลูกค้ าในกรุป๊ ส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจัดที่น่งั ล่วงหน้ า (PRE CHECK IN) อาจต้ องนั่งแยกกันทั้งกรุป๊ แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้ สมาชิกแต่ละบ้ านได้
นั่งด้ วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่น่งั LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋ เครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้ านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้ าจะปิ ดบางส่วน ร้ านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ ท่าน
ทาความเข้ าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้ องพักมีขนาดค่อนข้ างเล็ก เรียนแนะนาว่าให้ จองห้ องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้ อง หากท่านจองห้ อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้ วต้ องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มหี ้ องว่าง สาหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มบี ริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนน
ค่อนข้ างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้ าโรงแรมได้ จาเป็ นต้ องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10.หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือ
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11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถถี่ ว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพือ่ ประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง...
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