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“ฟาร์ มโทมิตะ” ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้หลากสีสนั
ชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาว สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ุดในญีป่ ุ่น
ชมความงามเหล่าดอกไม้ท ี่ สวนดอกไม้ชคิ ไิ ซ ทีเ่ บ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนเหมือนพรมหลากสี
อิม่ อร่ อยกับรสชาติราเมนต้นตํารับแท้สไตล์ญปี่ ุ่น หมู่บา้ นราเมน
ชม เมืองโอตารุ เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยลําคลองและต้นกําเนิดศิลปะ เครือ่ งแก้วและกล่องดนตรี
สนุกสนานเพลิดเพลินกับ โรงงานช็อกโกแล็ต สินค้าทีข่ น้ ึ ชือ่ อีกอย่างของเกาะฮอกไกโด
ช้อปปิ้ งจุใจ ทานูกโิ คจิ แหล่งช้อปทีร่ วมสินค้าไว้หลากหลาย
ผ่อนคลายกับการแช่น้าํ แร่ ธรรมชาติ (ONZEN)

Flower Land Takinoue

Asahiyama Zoo

Otaru Canal

Old Government

กําหนดการเดิ นทาง
กรกฎาคม 2560
วันแรก
กรุงเทพฯ – สนามบินชิ โตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)
20.00 น.
พร้อ มกัน ที่ สนามบิน สุ ว รรณภู ม ิ ... ชัน้ ระหว่ างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์ เตอร์ C*** พบกับ
เจ้าหน้าทีท่ ค่ี อยต้อนรับและอํานวยความสะดวก (ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) ***
หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสาร
ขึน้ เครือ่ ง ดังนัน้ ผูโ้ ดยสารจําเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขน้ึ เครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 1 ชัวโมง
่
23.45 น.
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
6 ชัวโมง
่ .... เวลาท้องถิน่ ต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
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วันที่สอง

ชิ โตเซ่ – ฟูราโน่ – นัง่ รถไฟ โนรคโกะฟูราโน่ – บิ เอะ – สวนคิ ชิไซโนะโอกะ – โซอุนเคียว – นํ้ าตก
กิ งกะ & นํ้าตกริวเซย์ – โซอุนเคียว

08.30 น.

ถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ ปุ่น ถือว่าเป็ นเมืองใหญ่ อนั ดับที่ 5 ของญี่ป่ ุน และเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธศี ุลกากรและ
ตรวจคนเข้าเมือ ง.....นํ าท่ านเดินทางสู่ เมื อ งฟูราโน่ เมือ งเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้ว ยทุ่ งดอกไม้น านาชนิ ด
รวมถึงผลิตภัณ ฑ์เพื่อสุขภาพ และบํารุงผิวพรรณ ที่สกัดจากดอกไม้ต่างๆ ที่มกี ลิน่ หอมและประโยชน์
มากมาย....เพื่อ เดินทางไปยังฟู ราโน่ พ ลาวเวอร์พ าร์คฟาร์มลาเวน
เดอร์และดอกไม้สสี นั สดใส ... ให้ท่านได้สมั ผัสความงดงามของ ทุ่ง
สายรุ้ง หลากหลายด้ว ยสีส นั สลับ กัน อย่ างงดงามราวกับ ภาพวาด
(พ.ค. ดอกป๊ อปปี้ /มิ.ย.-ก.ค. ดอกฮามานะสึหรือดอกลาเวนเดอร์ การ
บานของดอกไม้ ข้ึน อยู่ ก ั บ สภาพของอากาศ) ให้ ท่ า นได้ ส ัม ผั ส
ประสบการณ์ รถไฟโนคโกะ รถไฟขบวนพิเศษทีว่ งิ่ ให้บริการ ระยะ
สัน้ ๆในช่วงหน้าร้อนบนเส้นทาง สายฟุราโน่ น้ีมชี ่อื เสียงโด่งดังไปทัว่ ประเทศ ด้วยเป็ นเส้นทางแห่งความ
หอมของ ดอกไม้หลากสีทพ่ี ร้อมใจกันแบ่งบาน อวดโฉมอยู่สองข้างทาง ระหว่าง สถานีฟุระโนะ-สถานีบิ
เอะ (ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) ภายในขบวนรถนัน้ นอกจากกระจกหน้าต่างจะกว้างกว่า ปกติเพื่อการชม
ทัศนียภาพไปพร้อมๆ กับขบวนรถที่แล่นไปอย่างช้าๆ แล้ว ก็ยงั มีการตกแต่งให้เข้ากับรรยากาศ ของ
ฤดูกาลอีกด้วย นํ าท่านเดินทางสู่เมือง บิ เอะ เมืองทีม่ เี นินเขาสลับซับซ้อนเป็ นทิวแถว ทําให้เกิดภาพวิว
ทีม่ ลี กั ษณะสวยงาม ซึ่งคนญี่ป่ ุนนิยมใช้เมืองนี้เป็ นฉากหลังสําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์ และ โฆษณา
ต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารเพื่อนํ าท่านเดินทางสู่ สวนชิ คิไซ โนะ โอกะ ให้ท่านเดิน
ชมสวนดอกไม้นานาชนิดตัง้ อยู่บนเนินเขาลดหลันกั
่ นอย่าง สวยงาม
ซึ่งมีช่ อื ว่า Hill of Shikisai มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ... ให้ท่านเที่ยวชม
และถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกอย่างเต็มอิม่ กับสวนทีไ่ ด้รบั สมญานามว่าเป็ น
Flower Paradise พบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ทแ่ี ข่งกันอวด
สีสนั กันเหมือนพรมหลากสีท่เี บ่งบานพร้อมกันในฤดูรอ้ นของฮอกไก
โด ... อีก ทัง้ ภายในสวนยังมีจําหน่ ายผลผลิก ทางการเกษตร ของที่
ระลึก และร้านอาหารไว้คอยบริการ…นํ าท่ านเดินทางสู่เมือ ง โซอุน
เคียว หมู่บ้านเล็กๆ อันแสนน่ ารักที่อยู่ท่ามกลางหุบผาสูงและยังอยู่
ในเขต อุ ท ยานแห่ ง ชาติไดเซ็ท สึซ ัง นอกจากนี้ โซอุ น เคีย วยัง เป็ น
แหล่ ง นํ้ า แร่ อ อนเซนที่ ม ีช่ ือ เสีย งโด่ ง ดัง ของญี่ ป่ ุ น ในแต่ ล ะปี จ ะมี
นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ นับล้านเข้ามาตากอากาศ แช่น้ํ าแร่เพื่อสุขภาพ
และบํารุงผิวพรรณ ... เพื่อนําท่านเดินทางชมความงามของ นํ้าตกกิ ง
กะ หรื อ นํ้ าตกแม่ นํ้ าสี เงิ น มีข นาดความสู ง 120 เมตร ในฤดู ร้อ นนํ้ าที่ไ หลลงมาจากหน้ าผานั น้ มี
ลักษณะเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสีเงินแสนงดงาม ..... ส่วนไม่ไกลกันนักมีอกี หนึ่ง
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นํ้ าตก นํ้ าตกริ วเซย์ หรือ นํ้ าตกดาวตก มีขนาดความสูง 90 เมตร เนื่องจากนํ้ าตกที่ไหลออกมาจาก
ชะง่อนผานัน้ เมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กําลังตกมาจากฟากฟ้ า ... นอกจากนี้
นํ้าตกทัง้ สองยังได้ช่อื ว่าเป็ นนํ้ าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวนํ้าตกทัง้ สองแห่งนี้จะแข็งตัว
กลายเป็ นนํ้าแข็ง ... อิสระให้ท่านเทีย่ วชมได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ โอนเซ็น (Onsen) นํ้ าแร่
ในไสตล์ญป่ี ่ นุ ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ ชาวญี่ป่ นุ เชื่อว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมสี ่วนช่วยเรื่อง โรคภัย
ไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
ที่พกั : SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
สวนสัตว์อาซาฮิ ยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิ พิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่อง
ดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อกโกแลตอิ ชิยะ – ช็อปปิ้ งมิตซุย เอาท์เลต – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)….นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิ กาว่ า เมืองที่ม ี
ขนาดใหญ่ เป็ นอัน ดับ สองรองจากซัป โปโร ได้ ช่ ือ ว่ า เป็ น
หลังคาของ ฮอกไกโดและเป็ น เมือ งที่ห นาวที่สุด แห่ งหนึ่ ง
ของญีป่ ุน ... เพื่อนํ าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิ ยาม่า
เป็ นสวนสัต ว์ แ ห่ ง เมือ งหนาวท่ า นจะได้ เ ห็ น สัต ว์แ ปลกๆ
หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ทอ่ี าศัยอยู่ในโซนขัว้ โลก
... นํ า ท่ า นตื่ น ตากับ นกเพนกวิ น เดิน อวดความน่ า รัก
ภายในสวนสัต ว์ให้ ท่ า นได้บ ัน ทึก ภาพอย่ างใกล้ชิด กับ เจ้าเพนกวิน และอุ โมงค์ใต้ น้ํ าที่ท่ านจะได้ช ม
เพนกวินว่ายนํ้ าได้อย่างใกล้ชดิ ถึง 360 องศา ... หมีขาวขัว้ โลก ที่เดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ ารักที่
หาชมได้ยากไม่ตอ้ งไปไกลถึงขัว้ โลก ... พร้อมชมความซุกซนของ แพนด้าแดง ... เฝ้ าชมความสง่างาม
ของ เสื อ พันธุ์ไซบีเรี่ย น”และ ฝูงสุนัขจิ้ งจอง ... นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับสัตว์พ้นื เมืองหายากอีก
มากมาย เช่น นกกระเรียนพื้นเมือง นกฮูก เหยีย่ ว และสิงโตทะเล ... จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน
ราเม็งแห่ งอาซาฮี กาว่า ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด ...
หมูบ่ า้ นแห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเมงทีม่ ชี ่อื เสียง 8 ร้านทีต่ ่างแข่งขันกันทําราเมงของตนเองให้อร่อยทีส่ ุด
เพื่อสืบทอดมรดกทางปั ญญาทีถ่ ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่า
เพื่อให้เป็ นที่เลื่องลือไปทัวโลก
่
... อิสระให้ท่านได้เลือกร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความ
อร่อยแน่ นอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบ่ า้ นราเม็ง ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (4)
หลังอาหารจากนัน้ เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางนํ้ าทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทาง
ท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถชี วี ติ ความเป็ นอยูอ่ ย่างเรียบง่ายของ
ญี่ป่ ุน ... ถึงเมือง โอตารุ เมืองที่ท่านจะได้ซมึ ซับกับภาพบรรยากาศและกลิน่ อายประหนึ่งว่าเดินอยู่ใน
เมืองเวนิสแวะชม คลองโอตารุ ที่มคี วามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่ าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ทีย่ ุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมือ งโอตารุอ อกไปยังท่ าเรือ บริเวณปากอ่ าวให้ท่านเดินเล่น พร้อ ม
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ถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่รมิ คลองและวิวทิวทัศน์ท่สี วยงาม ... แล้วนํ าท่านเดินสู่ ถนนซาไก
มาจิ (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ งสําคัญ ของเมืองตัง้ อยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของ
ร้านเครื่องแก้ว-พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี และ นาฬิ กาไอนํ้าโบราณ ... นอกจากนี้ตลอดทัง้ สองข้างทาง
ของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่ม ี
ขายเฉพาะที่โอตารุ เค้กและขนมอันเลื่องชื่อต่ างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้
ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... จากนัน้ นําท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับ นาฬิ กาไอนํ้าโบราณ สไตล์องั กฤษ
ทีเ่ หลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ ... ซึ่งเป็ นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบ
ให้กบั เมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงั ขึ้นทุก ๆ 15 นาทีและจะพ่ นไอนํ้ าออกมาทุ ก ๆ ชัวโมง
่
เหมือนกับนาฬิกาไอนํ้ าอีกเรือนที่ลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... พร้อมนํ าท่านชื่น
ชมความงดงามของศิลปะที่ พิ พิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ท่านจะได้ต่นื ตากับเครื่องประดับ
และตกแต่งที่ทํามาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิง่ นัก ... หรือจะเลือกชม กล่องดนตรี
รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทัง้ ชม การสาธิ ต
การผลิตเครือ่ งแก้วด้วยช่างผูช้ ํานาญการ ... อิสระให้ท่านได้ เลือกซื้อ
เลื อกชม สินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่ างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทาง
บ้าน....นํ าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต สินค้าขึน้ ชื่ออีกอย่าง
ของฮอกไกโด เนื่ อ งจากเป็ น แหล่ งเพาะพันธุ์ โคนม คุ ณ ภาพเยี่ยม
มากมายทัวทั
่ ง้ เกาะสภาพภูมอิ ากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทําให้ ช็อกโกแล็ต มีรสชาติด ี
เยีย่ มกลมกล่อมไม่แพ้ชอ็ กโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้มกี าร
จัดแสดงอุปกรณ์ การผลิตตัง้ แต่ยุคแรกเริม่ แบบจําลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขัน้ ตอน กระบวนการการ
ผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ ... จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ “มิ ตซุย เอ้ าท์
เล็ต” แหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ ท่สี ุดแห่งหนึ่งในญี่ปุนที่รวบรวมของแบรนด์เนมชัน้ นํ าราคาพิเศษ ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ สินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Coach , G2000
เป็ นต้น
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือ้ คํ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อย
จากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโร ***
ที่พกั : ROYAL STAY SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ตลาดนิ โจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ ทาํ การเก่ารัฐบาล – หอนาฬิ กา – สวนโอโดริ – ช้ อปปิ้ ง
ทานูกิโคจิ – สนามบิ นชิ โตเซ่
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รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (5)....นํ าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้ า นํ าท่านชมและเลือก
ซือ้ อาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกั ษ์ทะเล หอยเชลล์ สัตว์น้ําเค็มสดๆจากทะเลชนิด
ต่ างๆ เป็ นต้น ตลาดแห่ งนี้เป็ นที่ต งั ้ ทัง้ ร้านปลาสด ผักสดและผลไม้ส ด มากมายกว่า 70 ร้านค้าที่เอา
สินค้าวางขายอย่างน่ าชม ... นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลีย่ น
เพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ ของเกาะเมืองฮอกไกโด...ศาลเจ้าชินโตนี้
คอยปกปั กษ์รกั ษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะ
ไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี ดงั เช่นภูมภิ าคคันโต
... แต่ ท่นี ่ีก็เป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ที่สงิ
สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจสืบไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
...จากนัน้ นํ าท่ านเดินทางสู่ อาคารที่ ทําการรัฐบาลเก่ า สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1888 สถาปั ตยกรรมของ
อาคารนี้ ถือ เป็ น สัญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง เมือ ง ซัป โปโร ทํ าให้นั ก ท่ อ งเที่ย วท้ อ งถิ่น และต่ างชาติรู้จกั กัน อย่ าง
แพร่ ห ลายสไตล์ ก ารสร้า งของโดมแปดเหลี่ย ม...นํ า มาจากที่ทํ า การรัฐ แมสซาซู เ สทท์ ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผู้ท่อี อกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิน่ และสร้างอาคารนี้โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ
อาคารนี้เคยเป็ นอาคารทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ุดในประเทศญี่ป่ นุ และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูก
ไฟไหม้ทําให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปั จจุบนั ถูก อนุ รกั ษ์ ไว้ให้เป็ นสมบัติท่มี คี วามสําคัญ
ทางด้านวัฒนธรรม และสําหรับจัดงานเลีย้ งต้อนรับบุคคลทีส่ าํ คัญทางการเมืองของรัฐบาลญีป่ ่ นุ
...แล้วนํ าท่านผ่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือ หอนาฬิ กาโบราณ เมืองซัปโปโร ซึง่ สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1878 ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ค่เู มือง นอกจากนี้ยงั ถือว่าเป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมอันมีคข่ องชาวญีป่ ่ นุ
ซึ่ง ยัง คงบอกเวลาอย่ า งเที่ย งตรงมานานนั บ 100 ปี ทัง้ ยัง ได้ร บั การอนุ ร กั ษ์ ไ ว้เป็ นสมบัติล้ํ า ค่ า ทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญของญี่ป่ ุนอีกด้วย ...สวนสาธารณะโอโดริ(Odori Park) ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่ง
แยกเมืองออกเป็ นสองฝั ง่ คือทางทิศเหนือและทิศใต้ มีทจ่ี อดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึง่ กินพืน้ ทีถ่ งึ 12
บล็อคของเมือง ในช่วงฤดูรอ้ นจะเป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียวทีง่ ดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็ นสถานทีห่ ลัก
ในการจัด เทศกาลหิมะซัป โปโร ด้านทิศ ตะวันออกของสวนโอโดริ เป็ นที่ต ัง้ ของ ทีวที าวเวอร์ซปั โปโร
(Sapporo TV Tower) สู ง 150 เมตร ซึ่ ง ด้ า นบนมี จุ ด ชมวิ ว ที่ ส ามารถมองเห็ น วิ ว ที่ ส วยงามของ
สวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ทค่ี วามสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิ ดไฟ
ประดับประดาเพื่อ ความสวยงาม เป็ นสถานที่ท่นี ่ าสนใจอีกแห่ งหนึ่ งของซัปโปโร.... สมควรแก่ เวลานํ า
ท่านช้อปปิ้ ง ณ. ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร“ทานุกิ โคจิ ” ทีม่ คี วามยาวกว่า
900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านทีใ่ ห้ท่านเดินเลือกซือ้ สินค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น ร้านสินค้า 98
เยนร้านรองเท้าและกระเป๋ าราคาถูกที่มใี ห้เลือกหลากหลายแบบที่เริม่ ต้นราคาตัง้ แต่ 1050 เยน ร้านขาย
เครื่องสําอางร้านขายอุปกรณ์ เกี่ยวกับสนัข ร้านขายผลไม้พ้นื เมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร
ฯลฯ...
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือ้ คํ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือก
ชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านช้อปปิ้ ง ***
ที่พกั : ROYAL STAY SAPPORO หรือเทียบเท่า

JAP HOK3N(TG)JUL

วันที่ห้า
เช้า
..........น.
10.45 น.
15.45 น.

6

สนามบิ นชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (7)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดิ นทางไปสนามบิ น)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเทีย่ วบิน TG 671
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
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

8-12 กรกฎาคม 60
23-27 กรกฎาคม

กรกฎาคม 2560
ผูใ้ หญ่

49,900
49,900

เด็ก อายุ 2-11ปี พัก
กับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(มีเตียงเสริม)
44,900
44,900

เด็กอายุ2-11ปี พัก พักเดี่ยว
กับผูใ้ หญ่ 2ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริม)
37,900
6,000
37,900
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
ค่าประกันอุบตั ิ เหตุระหว่างการเดิ นทาง 50%)
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 % และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 %
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
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 บางสายการบินมีการการันตีมดั
จําทีน่ งกั
ั ่ บสายการบินและค่ามัดจําทีพ่ กั รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัด
จํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
8.
กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้นทัง้ หมดตามความเป็ นจริง เช่ น ค่ าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่อตั ๋ว, ส่ วนต่ างของภาษีน้ํ ามัน
เชือ้ เพลิง / ตั ๋ว 1 ใบ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ถ้ามี
9.
กรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตั ๋ว เครื่องบิน
แล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั ๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่ จะขึ้นอยู่กบั
ราคาตั ๋วเครือ่ งบินในแต่ละกรุป๊ )
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กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
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. เนื่องจากโรงแรมในญี่ป่ ุนห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนํ าว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน/ห้อง หาก
ท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลีย่ นภายหลังอาจไม่มหี อ้ งว่าง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวก
กว่า
9. โรงแรมในญี่ป่ ุนไม่มบี 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...
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