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• Furanokami Flower ชมทุ่งดอกไม้หลากสีสันที่สวยที่สดุ ในญี่ป่ ุน ณ เมืองฟุ ราโน
• ชมดอกไม้ที่ สวนดอกไม้ชิคิไซ ที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนเหมือนพรมหลากสี
• ชมความมหัศจรรย์ของสระนํ้าสีฟ้า Bie Blue Pond
• นํ้าตกกิงกะ และ นํ้าตกริวเซย์ ได้ชื่อว่าเป็ นนํ้าตกคู่สามีภรรยา ณ เมืองโซอุนเคียว
• อิ่ มอร่อยกับรสชาติราเมนต้นตํารับแท้สไตล์ญ่ีป่ ุน ณ หมู่บ้านราเมน
• โอตารุ เมืองที่เต็มไปด้วยลําคลองและต้นกําเนิดศิลปะ เครื่องแก้วและกล่องดนตรี
• เพลิดเพลินกับ โรงงานช็อกโกแลต สินค้าที่ข้ ึนชื่ออี กอย่างของเกาะฮอกไกโด
• ช้อปปิ้ งจุใจย่านสุดฮิตที่ ย่านทานุกิโคจิ แหล่งรวมสินค้าไว้หลากหลาย
• ผ่อนคลายกับการแช่น้าํ แร่ธรรมชาติ (ONZEN)

Kamifurano Park

วันแรก
20.00 น.

Shikisai no oka

Otaru Canal

Bie Blue Pond

กรุงเทพฯ – สนามบิ นชิ โตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์เตอร์ C*** พบกับเจ้าหน้าทีท่ ่ี
คอยต้อ นรับ และอํานวยความ(ใกล้ก ับประตูทางเข้าหมายเลข 2) *** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์เช็ค อินปิ ด
บริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึน้ เครือ่ ง ดังนัน้ ผูโ้ ดยสารจําเป็ นต้อง
พร้อม ณ ประตูขน้ึ เครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 1 ชัวโมง
่
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ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6
ชัวโมง
่ .... เวลาท้องถิน่ ต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่

วันที่สอง ชิ โตเซ่ – คามิ ฟู ร าโน่ ฟลาวเวอร์พ าร์ค – สวนคิ ชิ ไซโนะโอกะ – โซอุ น เคี ย ว – สระนํ้ า สี ฟ้ า –
พิ พิธภัณฑ์สาเก – โซอุนเคียว
08.30 น. ถึง สนามบิน ชิโ ตเซ่ เมื อ งซัป โปโร ประเทศญี่ ป่ ุ น ถือ ว่ าเป็ น เมือ งใหญ่ อ ัน ดับ ที่ 5 ของญี่ ป่ ุน และเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด...ผ่านพิธศี ุ ลกากรและ
ตรวจคนเข้าเมือง.... นํ าท่ านเดิน ทางสู่ เมื อ งฟู ราโน่ เมือ งเล็ก ๆ ที่เต็ม ไปด้ว ยทุ่ งดอกลาเวนเดอร์ และ
ดอกไม้นานาชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และบํารุงผิวพรรณ ทีส่ กัดจากดอกไม้ต่างๆ ทีม่ กี ลิน่ หอม
และประโยชน์ มากมาย..เพื่อเดินทางไปยัง คามิ ฟูราโน่ ฟลาวเวอร์พาร์ค ฟาร์มลาเวนเดอร์และดอกไม้
สีสนั สดใส ... ให้ท่านได้สมั ผัสความงดงามของ ทุ่งสายรุง้ หลากหลายด้วยสีสนั สลับกันอย่างงดงามราวกับ
ภาพวาด

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนํ าท่านเดินทางสู่ สวนชิ คิไซ โนะ โอกะ ให้ท่านเดินชมสวนดอกไม้นานาชนิดตัง้ อยูบ่ นเนินเขา
ลดหลันกั
่ นอย่าง สวยงามซึ่งมีช่อื ว่า Hill of Shikisai มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ... ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรูป
เป็ นที่ระลึกอย่างเต็มอิม่ กับสวนที่ได้รบั สมญานามว่าเป็ น Flower Paradise พบกับความงามของเหล่า
มวลดอกไม้ทแ่ี ข่งกันอวดสีสนั กันเหมือนพรมหลากสีทเ่ี บ่งบานพร้อมกันในฤดูรอ้ นของฮอกไกโด ... อีกทัง้
ภายในสวนยังมีจาํ หน่ ายผลผลิกทางการเกษตร ของที่ระลึกและร้านอาหารไว้คอยบริการ…..หลังจากนัน้
นําท่านเดินทางสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ล้อมรอบด้วยภูมทิ ศั น์ทง่ี ดงามของภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ วิธ ี
ทีจ่ ะเพลิดเพลินไปกับเสน่ หข์ องเมืองนี้นําท่านเดินทางชม Blue Pond สระสีฟ้าแห่งนี้ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาติท่ีเพิ่ง เริม่ มีช่ ือ เสีย งได้ไ ม่ น านของฮอกไกโด ตัง้ อยู่ใจกลางเมือ งบิเอะ ชื่อ เสีย งที่ทํ าให้
นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนัน้ เป็ นเพราะนํ้ าสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อนํ้ าตามธรรมชาติทวไป
ั่
และตอไม้สงู จํานวนมากทีส่ ะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาทีแ่ สนพิเศษของนํ้ าในบ่อ..สระสีฟ้านี้เกิดขึน้ ด้วย
ความบังเอิญหลังการสร้างเขื่อนเพื่อป้ องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟบริเวณใกล้เคียงที่ได้ระเบิดไป
แล้วครัง้ หนึ่ง นํ้ าส่วนที่ถูกกัน้ ออกจากเขื่อนกักเก็บรวมกันจนเกิดเป็ น Blue Pond ในทุกวันนี้ โดยปั จจุบนั
ยังไม่อาจอธิบายถึงที่มาของสีฟ้าของนํ้ าได้แน่ ชดั แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์
ในนํ้าซึง่ สะท้อนให้เห็นความยาวคลื่นทีส่ นั ้ กว่าของแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับชัน้ บรรยากาศโลก
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นําท่านเดินทางสู่เมือง โซอุนเคี ยว หมู่บ้านเล็กๆ อันแสนน่ ารักที่อยู่ท่ามกลางหุบผาสูง....เพื่อนํ าท่านชม
พิ พิธภัณฑ์สาเก โอโตโกะยามา ซึง่ เป็ นแหล่งผลิตสาเกชื่อดังและเก่าแก่เป็ นอันดับต้นๆของประเทศญีป่ ่ นุ
เลยทีเดียว จากจุดเริม่ ต้นเล็กๆของร้านสาเก "โอโตโกะยามา" ที่เริม่ ผลิตสาเกที่เมือง อิตามิ ช่วงปี คงั บุน
(พ.ศ.2204) ซึง่ เป็ นร้านสาเกทีท่ ่านโชกุน ในสมัยเอโดะต้องซือ้ หามาดื่มกัน จนถึงปั จจุบนั ก็ล่วงเลยมากว่า
340 ปี และได้กลายมาเป็ นโรงงานสาเกระดับพรีเมีย่ มชื่อดังที่ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากจากชาวญี่ป่ ุน
และชาวต่างชาติ ...
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํ้ าแร่
ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ โอนเซ็น (Onsen) นํ้าแร่สไตล์ญ่ปี ่ นุ ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ ชาวญีป่ ่ นุ เชื่อ
ว่านํ้าแร่ธรรมชาติน้ีมสี ่วนช่วยเรือ่ ง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
ทีพ่ กั :CHOYO RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โซอุนเคี ย ว - นํ้ าตกกิ งกะ & นํ้ าตกริ วเซย์ – หมู่บ้านราเม็ง – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานชอกโกแลตอิ ชิยะ – ช็อปปิ้ งมิ ตซุยเอาท์เล็ต
- ซัปโปโร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านแวะชมความงามของ นํ้าตกกิ งกะ หรือ นํ้าตกแม่นํ้าสีเงิ น มีขนาดความสูง 120 เมตร ในฤดูรอ้ น
นํ้าทีไ่ หลลงมาจากหน้าผานัน้ มีลกั ษณะเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสีเงินแสนงดงาม ...
ส่วนไม่ไกลกันนักมีอกี หนึ่งนํ้ าตก นํ้ าตกริ วเซย์ หรือ นํ้ าตกดาวตก มีขนาดความสูง 90 เมตร เนื่องจาก
นํ้ าตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานัน้ เมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กําลังตกมาจาก
ฟากฟ้ า ... นอกจากนี้น้ําตกทัง้ สองยังได้ช่อื ว่าเป็ นนํ้าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวนํ้าตกทัง้
สองแห่ ง นี้ จ ะแข็ง ตัว กลายเป็ น นํ้ าแข็ง ... อิส ระให้ท่ านเที่ย วชมได้ต ามอัธ ยาศัย และบัน ทึก ภาพความ
สวยงามตามอัธยาศัย...

จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็งแห่ งอาซาฮี กาว่า ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮี
กาว่าและของเกาะฮอกไกโด ... หมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเมงที่มชี ่อื เสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกัน
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ทําราเมงของตนเองให้อร่อยทีส่ ุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปั ญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้เป็ นทีเ่ ลื่องลือไปทัวโลก
่
... อิสระให้ท่านได้เลือกร้านเด็ดตามสไตล์
ของท่านเองรับประกันความอร่อยแน่ นอน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบ่ า้ นราเม็ง ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (4)
บ่าย
หลังอาหารจากนัน้ เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางนํ้ าทีโ่ ดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทาง
ท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่อย่างเรียบง่ายของ
ญีป่ ่ นุ ...

ถึงเมือง โอตารุ เมืองที่ท่านจะได้ซมึ ซับกับภาพบรรยากาศและกลิน่ อายประหนึ่งว่าเดินอยู่ใน
เมืองเวนิสแวะชม คลองโอตารุ ที่มคี วามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่ อกับอ่ าวโอตารุ ซึ่งใน
สมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยคุ อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้
เป็ นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว
ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่รมิ คลองและวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงาม ...
แล้วนํ าท่านเดินสู่ ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ งสําคัญของเมืองตัง้ อยู่ไม่
ไกลจากคลองโคตารุ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ ร้านเครื่องแก้ว พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี และ นาฬิ กาไอ
นํ้าโบราณ ... นอกจากนี้ตลอดทัง้ สองข้างทางของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนม
แสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มขี ายเฉพาะที่โอตารุ เค้กและขนมอันเลื่อง
ชื่อ ต่ างๆมากมาย ของที่ระลึก และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ ท่ านเดิน ชมได้ต ามอัธ ยาศัย ...
จากนัน้ นํ าท่ านถ่ ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ นาฬิ กาไอนํ้ าโบราณ สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2
เรือนบนโลกเท่านัน้ ... ซึง่ เป็ นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบั เมือง
โอตารุ ... นาฬิ ก าจะมีเสีย งดนตรีด ัง ขึ้น ทุ ก ๆ 15 นาทีแ ละจะพ่ น ไอนํ้ า ออกมาทุ ก ๆ ชัว่ โมง
เหมือนกับนาฬิกาไอนํ้ าอีกเรือนที่ลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... พร้อมนํ า
ท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ พิ พิธภัณ ฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ท่านจะได้ต่นื ตา
กับเครื่องประดับและตกแต่งทีท่ ํามาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบทีง่ ดงามยิง่ นัก ... หรือ
จะเลือกชม กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทัง้ ชม การสาธิ ต
การผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชํานาญการ ... อิสระให้ท่านได้ เลือกซื้ อเลือกช สินค้าที่ผลิตจาก
เครื่องแก้วต่างๆ ติดไม้ตดิ มือฝากคนทางบ้าน ... นํ าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต สินค้า
ขึน้ ชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ โคนม คุณภาพเยีย่ มมากมายทัวทั
่ ง้
เกาะสภาพภูมอิ ากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทําให้ ช็อกโกแลต มีรสชาติดเี ยีย่ ม
กลมกล่อมไม่แพ้ชอ็ กโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้ม ี
การจัด แสดงอุ ป กรณ์ ก ารผลิต ตัง้ แต่ ยุ ค แรกเริม่ แบบจํ าลองโรงงาน ท่ านจะได้ช มขัน้ ตอน
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กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซือ้ สินค้าได้อย่างจุใจ ... หลังจากนัน้ นําท่าน
เดินทางช้อ ปปิ้ งสู่ “มิ ตซุ ย เอ้ าท์เล็ต” เอาท์เล็ตที่แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการ
เลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม ” ชื่อดังหลากหลายทัง้ แบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงั ของญี่ป่ ุน
และสินค้าดีราคาพิเศษทีม่ ี ให้เลือกถึง 130 ร้านค้าซึง่ ในบรรดาแบรนด์ดงั เหล่านี้ จะมีถงึ 58 แบ
รนด์ท่เี ป็ นแบรนด์ท่เี พิง่ เปิ ดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่เี ปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกในประเทศ
ญี่ป่ นุ อีก 9 แบนด์ดงั ที่มาเปิ ดครัง้ แรกในญี่ป่ นุ มีทงั ้ สินค้าสําหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เด็ก
อุปกรณ์ กฬี า นาฬิการ รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko,
Folio Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือ้ คํ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้า
อร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในมิตซุยเอาท์เล็ต ***
ทีพ่ กั : NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า

ตลาดนิ โจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทาํ การเก่ารัฐบาล – ช็อปปิ้ งย่านทานุกิโคจิ –
หอนาฬิ กา – สวนโอโดริ – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (5)
นํ าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้ านิ โจ นํ าท่านชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลต่ างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซ
ลม่อน ปูยกั ษ์ทะเล หอยเชลล์ สัตว์น้ําเค็มสดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็ นต้น ตลาดแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ทัง้ ร้าน
ปลาสด ผักสดและผลไม้สด มากมายกว่า 70 ร้านค้าทีเ่ อาสินค้าวางขายอย่างน่ าชม ... นําท่านเดินทาง
สู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลีย่ นเพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮ
อกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปั กษ์รกั ษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้ม ี
ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี ดงั เช่นภูมภิ าคคันโต ... แต่ทน่ี ่กี เ็ ป็ นทีส่ าหรับให้คนท้องถิน่ ได้
กราบไหว้สง่ิ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีส่ งิ สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจสืบไป ...

จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ อาคารที่ ทําการรัฐบาลเก่ า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของ
อาคารนี้ ถือเป็ นสัญ ลัก ษณ์ แห่ งเมือ ง ซัปโปโร ทําให้นัก ท่ อ งเที่ยวท้อ งถิ่นและต่ างชาติรู้จกั กันอย่าง
แพร่ห ลายสไตล์ก ารสร้างของโดมแปดเหลี่ย ม ... นํ ามาจากที่ทํ าการรัฐแมสซาซู เสทท์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผูท้ ่อี อกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิน่ และสร้างอาคารนี้โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ
อาคารนี้เคยเป็ นอาคารทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ุดในประเทศญี่ป่ นุ และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมา
ถู ก ไฟไหม้ ทํ า ให้ ต้ อ งสร้า งขึ้น มาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุ บ ัน ถู ก อนุ ร ัก ษ์ ไ ว้ ใ ห้ เ ป็ นสมบั ติ ท่ี ม ี
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ความสําคัญทางด้านวัฒนธรรม และสําหรับจัดงานเลีย้ งต้อนรับบุคคลทีส่ ําคัญทางการเมืองของรัฐบาล
ญีป่ ่ นุ

นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ย่านทานุกโิ คจิ...
*** และเพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่ อย
จากร้านค้าต่างๆ ในย่านทานุกิโคจิ***

อิสระช้อปปิ้ ง “ย่านทานุกิโคจิ ” เป็ นย่านช้อปปิ้ ง โดยสร้างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1
กิโลเมตร(ประมาณ
7-8 บล็อก) จนถึงแม่น้ํ า Sosei สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า
200 ร้าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่ น เครื่องสําอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่อ งใช้
ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย ย่านนี้เป็ นตลาดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตัง้ แต่
1873 ปั จจุบนั มีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุ กิ ในฤดูรอ้ น(กรกฎาคม-สิงหาคม) ก็จะ
ประดับ ประดาไปด้ว ยไฟ และตกแต่ ง อย่ างสวยงาม ชุ มชนร้านค้ามีร้านทัง้ เก่ าและใหม่ ส ลับ
สับเปลี่ยนเข้ามาทัง้ ร้านขายของที่ระลึก ร้านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็ นต้น มีนัก ท่ อ งเที่ยวมา
จับจ่ายใช้สอยมากมายเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งทีเ่ ต็มไปด้วยความคึกคักมีชวี ติ ชีวา และได้พบได้เจอสิง่
ใหม่ๆ ทุกครัง้ ทีม่ าเดิน... นํ าท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิ กาโบราณ” เมืองซัปโปโร
ซึ่งสร้างขึ้น ตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบ ัน ถือ ว่ าเป็ นสัญ ลัก ษณ์ คู่เมือ ง นอกจากนี้ ยงั ถือ ว่ าเป็ น
สมบัตทิ างวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ป่ ุน ซึง่ ยังคงบอกเวลาอย่างเทีย่ งตรงมานาน นับ 100 ปี
ทัง้ ยังได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตลิ ้าํ ค่าทางวัฒนธรรมทีส่ ําคัญของญี่ป่ ุนอีกด้วย ...และนํ าท่าน
สู่ “สวนสาธารณะโอโดริ ” สวนทีต่ งั ้ อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึง่ แยกเมืองออก เป็ นสองฝั ง่ คือ
ทางทิศเหนือและทิศใต้ มีท่จี อดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึง่ กินพื้นที่ถงึ 12 บล็อคของเมือง
ในช่วงฤดูรอ้ นจะเป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียวทีง่ ดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็ นสถานทีห่ ลักในการ
จัดเทศกาลหิมะ ซัปโปโร ด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ เป็ นทีต่ งั ้ ของ ทีวที าวเวอร์ซปั โป
โร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่ส วยงาม
ของสวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ทค่ี วามสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาว
เวอร์จะเปิ ดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม เป็ นสถานทีท่ น่ี ่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซัปโปโร
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือ้ คํ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อย
จากร้านค้าต่างๆ ***
ทีพ่ กั : NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

สนามบินชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ
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เช้า
รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (7)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดิ นทางไปสนามบิ น)
........น. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่
10.45 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเทีย่ วบิน TG 671
15.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื
***********************************************
หมายเหตุ :
1. รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้นราคาทัวร์
โปรโมชันจะต้
่ องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 30 ท่านขึน้ ไป ในกรณีไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเปลีย่ นแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รบั การ
อนุ ญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. รบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
4. กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชําระมัดจําทุกครัง้
5. ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ ์เฉพาะลู ก ค้าที่ม ีว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ท่ อ งเที่ยวหรือ สํารวจเส้นทางเท่ านัน้ หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ป่ นุ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลทีอ่ ยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ แก่ท่าน
6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) 11-15 สิ งหาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่

11-15 สิ งหาคม 2560

44,900

เด็ก อายุ 2-11ปี พัก
กับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(มีเตียงเสริม)
40,900

เด็กอายุ2-11ปี พัก พักเดี่ยว
กับผูใ้ หญ่ 2ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริม)
33,900
6,000

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ไป – กลับชัน้ ทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าใช้จา่ ยของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิ น 70 ปี ขึ้นไป ค่
ประกันอุบตั ิ เหตุระหว่างการเดิ นทาง 50%)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
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2.
ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
3.
ค่าทําหนังสือเดินทาง
4.
ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
6.
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางใรกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม / ท่าน

1

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อ บริษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733 – 1-01222 - 4
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 21 วัน ต้องชําระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
6.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
7.
ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตี
มัดจําทีน่ งั ่ กับสายการบินและค่ามัดจําทีพ่ กั รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืน
เงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
8.
กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถา้ สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดตามความเป็ นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั ๋ว, ส่วนต่างของภาษีน้ํ ามัน
เชือ้ เพลิง / ตั ๋ว 1 ใบ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ถ้ามี
9.
กรณี ท่ีท่ านมีค วามประสงค์ จ ะยื่น วีซ่ าและฟั ง ผลวีซ่ า หลัง จากวัน ที่ท างบริษั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การออกตัว๋
เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั ๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะ
ขึน้ อยูก่ บั ราคาตั ๋วเครือ่ งบินในแต่ละกรุป๊ )
10.
กรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
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1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา

1

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั เิ หตุ, การเมือง, สายการบิน,
อัตราแลกเปลีย่ น หรือปั ญหาอื่นๆ โดยทาง บริษทั ฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน
เป็ นสําคัญทีส่ ุด
2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่ นุ /การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเทีย่ วบิน
3. ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการ
บิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้ว
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

5.

ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดทีน่ งบนสายการบิ
ั่
น หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทางสาย
การบินไทยจะไม่รบั จัดทีน่ งั ่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทัง้ กรุ๊ป แต่ทางบริษทั จะพยายามจัด
ให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงด้
ั ่ วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ งั ่ LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ต้องออกตั ๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่อนทํา
การออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นเทีย่ วบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ป่ ุน อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่ นตามสถานที่
ท่อ งเที่ยวต่ างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือ ในช่ ว งฤดู ห นาวฟ้ ามืด เร็ว รวมถึงช่ ว งปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ด บางส่ ว น
ร้านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญีป่ ่ นุ ห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนําว่าให้จองห้องพักสําหรับ2-3 คน/ห้อง หากท่าน
จองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลีย่ นภายหลังอาจไม่มหี อ้ งว่างสําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ป่ นุ ไม่มบี ริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมทีอ่ ยูใ่ น
เมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่ านเอง...

