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เมืองฟู ราโน่ เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้นานาชนิด
สวนชิคิไซ โนะ โอกะ นั่งรถราง ชมสวนดอกไม้นานาชนิดตั้งอยู่บนเนินเขา
สวนสัตว์อาซาฮิ ยาม่า สวนสัตว์แห่งเมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์
เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้าที่โดดเด่นที่สดุ ในเกาะฮอกไกโด
สถานีรถไฟซัปโปโร สวรรค์แห่งนักช้อปโดยมีห้างสรรพสินค้ามากมาย
เมนูพเิ ศษ บุฟเฟ่ ต์ปูยักษ์ ให้ท่านได้ล้ ิมรสปูน้าเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด”
อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สัญลักษณ์แห่งเมือง ซั ปโปโร

กำหนดกำรเดิ นทำง
กรกฎำคม 2561
วันที่หนึ่ ง กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนำมบินชิ โตเซ่ (เกำะฮอกไกโด)
19.00 น. พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 สำย
กำรบิ นไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ พบกับเจ้าหน้าทีท่ ค่ี อยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้า
เคาน์ เตอร์ (น้ าหนักกระเป๋ า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธิในการเลื
อกที่นัง่ บนเครื่อง เนื่องจากต้อง
์
เป็ นไปตามระบบของสายการบิน หากต้องการซื้อเพิม่ ต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิม่ )*** หมายเหตุ :
เคาน์ เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง
ดังนัน้ ผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขน้ึ เครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23.55 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 620มีบริการอาหารร้อนและ
เครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง
่ ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
วันที่สอง

ฟูรำโน่ – ทุ่งดอกไม้ฟำร์มโทมิ ตะ – นัง่ รถรำงชมสวนคิ ชิไซโนะโอกะ – โซอุนเคียว – น้ำตกกิ งกะ
& น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว

08.40 น.

ถึงสนามบินชิโ ตเซ่ เมือ งซัป โปโร ประเทศญี่ป่ ุ น ถือว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ป่ ุ นและเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธศี ุลกากรและ
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ตรวจคนเข้าเมือง....นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟูรำโน่ เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่ง ดอกลาเวนเดอร์ และ
ดอกไม้นานาชนิดรวมถึงผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ และบารุงผิวพรรณ ทีส่ กัดจากดอกไม้ต่างๆทีม่ กี ลิน่ หอม
และประโยชน์มากมาย เพือ่ เดินทางไปยังฟูราโน่พลาวเวอร์พาร์คฟาร์มลาเวนเดอร์และดอกไม้สสี นั สดใส
... ให้ท่านได้สมั ผัสความงดงามของ ทุ่งสายรุง้ หลากหลายด้วยสีสนั สลับกันอย่างงดงามราวกับภาพวาด
เพือ่ เดินทางไปยัง ฟำร์มโทมิ ตะ ฟาร์มลาเวนเดอร์ ชมความโดดเด่นกับทุ่ง 7 สี อิ โรโดริ ฮำทำเกะ ให้
ท่านได้สมั ผัสความงดงามของทุ่งสายรุง้ หลากสีสนั สลับกันอย่าง งดงามราวกับภาพวาด...ซึ่งภายใน
ฟาร์มแห่งนี้มดี อกไม้อยูท่ งั ้ หมด 6 สวน ทีผ่ ลัดกันออกดอกเบ่งบานสลับกันตามฤดูกาล อาทิ ดอกวิโอล่า,
ดอกดาวเรือง, ดอกสไปเดอร์ และดอกไม้นานาชนิดหลากสีสนั บานสะพรังต้
่ อนรับผูม้ าเยือน (การบาน
ของดอกไม้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพของอากาศ)โดยท่านจะได้เดินชมทุง่ ดอกไม้ตา่ งๆ ทีส่ วยงามทอดยาวไปสุดลูก
หูสายตา มองแล้วสุดแสนโรแมนติกยิง่ นัก....อิสระให้ท่านได้เลือกบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัยหรือ
จะเลือกศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการต่างๆ ของฟาร์มได้ท่ี Hanabito House...เลือกเพลินตา
กับ ดอกลำเวนเดอร์ หรือ ดอกวำวันจิ สีมว่ งทีส่ วยสด ที่ Green House(เปิ ดให้ชมเฉพาะบางเดือน)...
หรือจะ เลือกชมและซื้อ ผลิตภัณฑ์จากดอกไม้แห้งได้ท่ี Dried Flower House...แล้วมาสูดกลิน่ ความ
หอมของมวลดอกไม้หลากหลายชนิดทีไ่ ด้ทาการสกัดมาเป็ นน้ าหอมที่ Perfume Workshop... หรือจะ
เลือกนัง่ จิบชา-กาแฟ หรือทานไอศกรีมลาเวนเดอร์ ที่หอมนมฮอกไกโดและกลิ่นลาเวนเดอร์ สูตรลับ
เฉพาะของฟาร์มโทมิตะทีน่ ่ีทเ่ี ดียว พร้อมชมธรรมชาติให้เพลินตาที่ Potpourri House ตามอัธยาศัย...

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) บริการท่านบุฟเฟ่ ต์จากฟาร์มโทมิตะ เมล่อนสีทองเกรดพ
รีเมีย่ มสายพันธุท์ อ้ งถิน่ ของเกาะฮอกไกโดแช่เย็นหวานฉ่ า ให้ทุกท่านชิมกันอย่างจุใจ
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองบิ เอะ เมืองเล็กๆ ที่ตงั ้ อยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ช่อื ว่า
Small Town Of The Most Beautiful Hills ความเล็กทีแ่ สนน่ ารักของเมืองนี้อยู่ทภ่ี าพวิวทิวทัศน์แบบ
พาโนรามา วิวระหว่างสองข้างทาง ทีเ่ ต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ยต์ ดั สลับกับไร่ขา้ วโพดและมันฝรังสี
่ เขียว
สดโดยมีสฟี ้ าครามของท้องฟ้ าตัดเป็ น ฉากหลังสลับเนินเขาเส้นทางทีเ่ รียกกันว่า Patchwork ชมความ
งามของภูเขาไดเสทซึนับเป็ นสถานทีท่ ส่ี วยงาม เหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจาอย่าง
ยิง่ ...โดยสถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีร่ จู้ กั กันดี และได้รบั ความนิยมของชาวญีป่ ่ ุนเพราะได้ถูกใช้เป็ นสถานที่ ถ่าย
ทาภาพยนตร์และโฆษณาสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ รถยนต์นิสสัน มาสด้า และบุหรีไ่ มลด์เซเว่น...เพื่อ
เดินทางสู่ สวนชิ คิไซ โนะ โอกะ ให้ท่านเปลีย่ นอิรยิ าบถนัง่ รถรำง ชมสวนดอกไม้นานาชนิดตัง้ อยู่บน
เนินเขาลดหลันกั
่ นอย่าง สวยงามซึง่ มีชอ่ื ว่า Hill of Shikisai มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ... ให้ท่านเทีย่ วชมและ
ถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกอย่างเต็มอิม่ กับสวนทีไ่ ด้รบั สมญานามว่าเป็ น Flower Paradise พบกับความงาม
ของเหล่ามวลดอกไม้ทแ่ี ข่งกันอวดสีสนั กันเหมือนพรมหลากสีทเ่ี บ่งบานพร้อมกันในฤดูรอ้ นของฮอกไกโด
...อีกทัง้ ภายในสวนยังมีจาหน่ ายผลผลิกทางการเกษตรของที่ระลึกและร้านอาหารไว้คอยบริการ…นา
ท่านเดินทางสู่เมือง โซอุนเคียว หมู่บา้ นเล็กๆ อันแสนน่ ารักที่อยู่ท่ามกลางหุบผาสูงและยังอยู่ในเขต
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อุทยำนแห่งชำติ ไดเซ็ทสึซงั นอกจากนี้โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งน้ าแร่ออนเซนที่มชี ่อื เสียงโด่งดังของ
ญี่ป่ ุน ในแต่ละปี จะมีนักท่ องเที่ยวชาวญี่ป่ ุนนั บล้านเข้ามาตากอากาศ แช่น้ าแร่ เพื่อสุขภาพและบารุง
ผิวพรรณ ...นาท่านเดินทางชมความงามของ น้ำตกกิ งกะ หรือ น้ำตกแม่น้ำสีเงิ น มีขนาดความสูง 120
เมตรในฤดูรอ้ นน้ าทีไ่ หลลงมาจากหน้าผานัน้ มีลกั ษณะเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสี
เงินแสนงดงาม...ส่วนไม่ไกลกันนักมีอกี หนึ่งน้ าตก น้ำตกริ วเซย์ หรือ น้ำตกดำวตก มีขนาดความสูง
90 เมตร เนื่องจากน้ าตกทีไ่ หลออกมาจากชะง่อนผานัน้ เมือ่ ต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาว
ทีก่ าลังตกมาจากฟากฟ้ า...นอกจากนี้น้ าตกทัง้ สองยังได้ชอ่ื ว่าเป็ นน้ าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่วนในช่วง
ฤดูหนาวน้ าตกทัง้ สองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็ นน้ าแข็ง ... อิสระให้ท่านเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยและ
บันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ...สมควรแก่เวลา เพือ่ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พร้อมเสิ รฟ์ ท่ำนด้วยเมนูพิเศษ บุฟเฟ่ ต์ปยู กั ษ์ ให้ท่านได้ลม้ิ รสปูน้ าเย็นแห่ง เกำะฮอกไกโด ซึง่ ได้รบั
การกล่ า วขานจากนั ก โภชนาการญี่ป่ ุ นว่า เป็ น ปูน้ า เย็น ที่เ นื้ อ มีร สชาติอ ร่อ ยที่สุ ด และมีเ นื้ อ ที่นุ่ ม น่ า
รับประทานให้ท่านได้อมิ่ อร่อย แบบไม่อนั ้ !!!^_^
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ กำรอำบน้ำแร่ธรรมชำติ เพือ่ สุขภาพ/ โอนเซ็น (Onsen) น้ าแร่
ในไสตล์ญป่ี ่ ุนให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ ชาวญีป่ ่ ุนเชือ่ ว่าน้ าแร่ธรรมชาติน้ีมสี ่วนช่วยเรือ่ ง โรคภัย
ไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
ที่พกั :SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำม โซอุนเคียว - สวนสัตว์อำซำฮิ ยำม่ำ - หมู่บ้ำนรำเม็ง – โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิ พิธภัณฑ์เครื่อง
แก้วและกล่องดนตรี- ถนนซำไกมำจิ – โรงงำนช็อกโกแลตอิ ชิยะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ งซึซึกิโนะ –
ซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม (3)นาท่านเดินทางสู่ เมืองอำซำฮิ กำว่ำ เมืองทีม่ ขี นาด
ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ช่อื ว่าเป็ นหลังคาของ ฮอกไกโดและเป็ นเมืองที่หนาวที่ สุดแห่ง
หนึ่งของญีป่ ุน ... เพือ่ นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อำซำฮิ ยำม่ำ เป็ นสวนสัตว์แห่งเมืองหนาวท่านจะได้
เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ท่อี าศัยอยู่ในโซนขัว้ โลก ... นาท่านตื่นตากับ นก
เพนกวิ น เดินอวดความน่ ารักภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บนั ทึกภาพอย่า งใกล้ชดิ กับเจ้าเพนกวินและ
อุโมงค์ใต้น้ าทีท่ ่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ าได้อย่างใกล้ชดิ ถึง 360 องศา หมีขำวขัว้ โลก ทีเ่ ดินอวดโฉม
ให้ท่านชมความน่ารักทีห่ าชมได้ยากไม่ตอ้ งไปไกลถึงขัว้ โลก พร้อมชมความซุกซนของ แพนด้ำแดง...
เฝ้ าชมความสง่างามของ เสือพันธุ์ไซบีเรี่ยนและ ฝูงสุนัขจิ้ งจอง...นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับสัตว์
พืน้ เมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพืน้ เมือง นกฮูก เหยีย่ ว และสิงโตทะเล...จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ หมู่บำ้ นรำเม็งแห่งอำซำฮีกำว่ำ ศูนย์รวมร้านราเมนติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของ
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เกาะฮอกไกโด หมู่บา้ นแห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเมนทีม่ ชี ่อื เสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทาราเมงของ
ตนเองให้อร่อยทีส่ ุด เพือ่ สืบทอดมรดกทางปั ญญาทีถ่ ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของราเมงอาซาฮีกาว่าเพือ่ ให้เป็ นทีเ่ ลื่องลือไปทัวโลก
่
... อิสระให้ท่านได้เลือกร้านเด็ดตามสไตล์ของท่าน
เองรับประกันความอร่อยแน่นอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบ่ า้ นราเมน ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (4)

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ าทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุดในเกาะฮอกไกโด ...
ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่อย่าง
เรียบง่ายของญีป่ ่ ุน ...ถึงเมือง โอตำรุ เมืองทีท่ ่านจะได้ซมึ ซับกับภาพบรรยากาศและกลิน่ อายประหนึ่งว่า
เดินอยู่ในเมืองเวนิสแวะชม คลองโอตำรุ ทีม่ คี วามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึง่ ใน
สมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทีย่ ุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ น
เส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้า ในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดิน
เล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่รมิ คลองและวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงาม ... พร้อมนาท่านชื่นชม
ความงดงามของศิลปะที่ พิ พิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ท่านจะได้ต่นื ตากับเครือ่ งประดับและ
ตกแต่งที่ทามาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิง่ นัก ... หรือจะเลือกชม กล่องดนตรี
รูป แบบต่ างๆ ที่บ รรเลงเพลงอัน แสนไพเราะพร้อ มทัง้ ชม กำรสำธิ ต การผลิต เครื่อ งแก้ว ด้ว ยช่า ง
ผูช้ านาญการ...อิสระให้ท่านได้ เลือก ซื้อเลือกชม สินค้าทีผ่ ลิตจากเครือ่ งแก้วต่างๆ ติดไม้ตดิ มือฝากคน
ทางบ้าน...จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับ นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ สไตล์องั กฤษ ทีเ่ หลืออยู่เพียง 2
เรือนบนโลกเท่านัน้ ...ซึง่ เป็ นของขวัญจากเมือง แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบั เมืองโอตารุ...
นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงั ขึน้ ทุกๆ 15 นาที และจะพ่นไอน้ าออกมาทุกๆ ชัวโมง
่
เหมือนกับนาฬิกาไอน้ า
อีกเรือนทีล่ อนดอน...ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนาฬิกา ทุกท่านสามารถเดินข้ามไปยัง ถนนซำไกมำจิ ถนนซา
ไกมาจิเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด ๆ ทีภ่ ูมใิ จนาเสนอหอยเชลล์กระทะร้อนและแมงดาทะเลยักษ์ท่ี
แม้แต่ชาวประมงผูโ้ ชกโชนยังต้องทึง่ อาหารทะเลทีน่ ามาโชว์ทุกตัวสามารถซื้อและย่างให้เห็นกันสด ๆ
โอตารุยงั ขึน้ ทาเนียบเป็ นแหล่งของอาหารทะเลทีส่ ดและรสเลิศทีส่ ุดของแดนปลาดิบ อิสระให้ท่านเดินชม
ได้ตามอัธยาศัย ...จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ โรงงำนช็อกโกแล็ต สินค้าขึน้ ชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด
เนื่องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ โคนม คุณภาพเยีย่ มมากมายทัวทั
่ ง้ เกาะสภาพภูมอิ ากาศและความอุดม
สมบูรณ์ ของธรรมชาติทาให้ ช็อกโกแล็ต มีรสชาติ ดีเยีย่ มกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศ
สวิส เซอร์แ ลนด์เลยก็ว่าได้. ..ภายในโรงงานแห่ง นี้ ม ีก ารจัดแสดงอุ ป กรณ์ การผลิต ตัง้ แต่ ยุค แรกเริ่ม
แบบจาลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขัน้ ตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้า
ได้อย่างจุใจจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เพื่อไปยังย่านช้อปปิ้ งและ แหล่งบันเทิงขนาดใหญ่
ทีส่ ุดในแถบฮอกไกโด ซึซึกิโนะ ทีม่ รี า้ นค้า มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย
เช่น ร้าน Big Camera จาหน่ ายกล้องดิจติ อล เครือ่ งใช้ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยน ร้าน
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UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชันวั
่ ยรุน่ ร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและ เครือ่ งสาอาง อาทิ Shisedo,
Kose, Kiss, SKII, Kanebo เป็ นต้น...*** เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือ้ ค่าอิสระตาม
อัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
ที่พกั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่สี่

ตลำดเช้ ำ โจไก – ศำลเจ้ ำ ฮอกไกโด – อำคำรที่ ท ำกำรรัฐ บำลเก่ ำ – หอนำฬิ กำโบรำณ –
สวนสำธำรณะโอโดริ – ช้อปปิ้ ง JR TOWER – ช้อปปิ้ ง เรร่ำ เอ้ำท์เลต – ชิ โตเซ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) …นาท่านเดินทางสู่ ตลำดเช้ำ นาท่านชมและ
เลือกซื้ออาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกั ษ์ทะเล หอยเชลล์ สัตว์น้ าเค็มสดๆจาก
ทะเลชนิดต่างๆ เป็ นต้น ตลาดแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ทัง้ ร้านปลาสด ผักสดและผลไม้สด มากมายกว่า 70 ร้านค้า
ทีเ่ อาสินค้าวางขายอย่างน่ าชม...นาท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศำลเจ้ำซัปโปโร
เปลีย่ นเพือ่ ให้สมกับความ ยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด...ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปั กษ์รกั ษาให้ชน
ชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแม้จ ะไม่ไ ด้ม ีป ระวัติศ าสตร์อ ัน ยาวนานเก่าแก่นั บพัน ปี ดงั เช่น
ภูมภิ าคคัน โต... แต่ทน่ี ่ีกเ็ ป็ นทีส่ าหรับให้คนท้องถิน่ ได้กราบไหว้สงิ่ ศักดิสิ์ ทธิที์ ส่ งิ สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่ง
นี้ เพือ่ เป็ นขวัญและกาลังใจสืบไป...นาท่านเดินทางสู่ อำคำรที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.
1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทาให้นักท่องเทีย่ วท้องถิน่ และ
ต่างชาติรจู้ กั กันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลีย่ ม...นามาจากทีท่ าการรัฐแมสซาซูเสทท์
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ท่อี อกแบบอาคารนี้เป็ น สถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โ ดยใช้วสั ดุ
ภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ุดในประเทศญีป่ ่ ุนและเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาล
เมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึน้ มาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปั จจุบนั ถูกอนุ รกั ษ์ไว้ให้เป็ นสมบัตทิ ม่ี ี
ความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม และสาหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลทีส่ าคัญทางการเมือง ของรัฐบาล
ญีป่ ่ ุน ... นาท่านผ่านชม หอนำฬิ กำโบรำณ สัญลักษณ์คเู่ มืองซัปโปโร ซึง่ สร้ า งขึ้ น ตั ้ง แต่ ปี ค.ศ .
1878 ปั จจุบนั นอกจากนี้ ยังถือว่าเป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมอันมีคา่ ของชาวญีป่ ่ ุน ซึง่ ยังคงบอกเวลาอย่าง
เทีย่ งตรงมานานนับ 100 ปี ทัง้ ยังได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตลิ ้าค่าทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญของญีป่ ่ ุนอีก
ด้วย...*** เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมือ้ กลำงวันอิ สระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนได้
เลือกชิ มร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ***หลังอาหาร นาท่านสู่ สวนสำธำรณะโอโดริ ” สวนทีต่ งั ้ อยู่ใจ
กลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็ นสองฝั ง่ คือทางทิศเหนือและทิศใต้ มีท่จี อดรถกว้างประมาณกิ
โลมตรครึง่ กินพืน้ ทีถ่ งึ 12 บล็อคของเมือง ในช่วงฤดูรอ้ นจะเป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียวทีง่ ดงาม และช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ จะเป็ นสถานทีห่ ลักในการจัดเทศกาลหิมะ ซัปโปโร ด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ เป็ น
ทีต่ งั ้ ของ ทีวที าวเวอร์ซปั โปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซึง่ ด้านบนมีจุดชมวิวทีส่ ามารถ
มองเห็นวิวทีส่ วยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ทค่ี วามสูง 90 เมตร ในช่วง
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กลางคืนทาวเวอร์จะเปิ ดไฟประดับประดาเพือ่ ความสวยงาม เป็ นสถานทีท่ น่ี ่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซัปโป
โร(ไม่รวมค่ ำ เข้ำ ชม)... จากนั น้ น าท่านเดิน ทางสู่ สถำนี รถไฟซัป โปโร สวรรค์แห่งนั กช้อปโดยมี
ห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น พาซิโอ ไดมารุและอาคาร ESTA เป็ นต้น ในอาคาร ESTA มีศูนย์อาหารส
ไต์ ล์ธ ีม พาร์ค ราเม็ง รีพ ับ ลิค ซัป โปโร ท่ า นจะสามารถลิ้ม รสราเมงชื่อ ดัง จากทัว่ ฮอกไกโดได้ท่ีน้ี
นอกจากนี้ยงั มีตกึ ของ BIC CAMERA ซึง่ เป็ นสถานทีแ่ ห่งการบูชาเครือ่ งใช้อเิ ล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยงั
มี UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเสื้อผ้ามากมายที่อยู่เหนืออาคาร 7 ชัน้ ของ BIC CAMERA และ
ศูนย์การค้าใต้ดนิ ‘เอเปี ย’ ทีม่ โี ดมกระจกเชือ่ มจากใต้ดนิ ขึน้ มายังพืน้ ดินเป็ นจุดสังเกต มีรา้ นขายของฝาก
จากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่กม็ าเปิ ดสาขาอยูด่ ว้ ย...นาท่านเดินทางช้อปปิ้ งกันต่อที่ เรร่ำ เอำท์
เล็ท” ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนม ชื่อดังหลากหลายทัง้ แบรนด์ต่างประเทศ
และแบนด์ดงั ของญีป่ ่ ุน และสินค้าดีราคาพิเศษทีม่ ี ให้เลือกถึง 130 ร้านค้าซึง่ ในบรรดาแบรนด์ดงั เหล่านี้
จะมีถึง 58 แบรนด์ท่เี ป็ นแบรนด์ ท่เี พิง่ เปิ ดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่เี ปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกใน
ประเทศญีป่ ่ ุน อีก 9 แบนด์ดงั ทีม่ าเปิ ดครัง้ แรกในญีป่ ่ ุน มีทงั ้ สินค้าสาหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เด็ก
อุปกรณ์ กีฬา นาฬิกา รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio
Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ *** เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อคำ่
อิ สระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิ มร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ***
ที่พกั : AIR TERMINAL CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่ห้ำ
เช้า
09.55 น.
15.10 น.

สนำมบินชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพือ่ เตรียม
เดินทางไปสนามบิน)…..สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 621
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื
***********************************************

หมายเหตุ :
1. รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็ นต้น
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเฉพาะลู
กค้าที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสารวจเส้นทางเท่านัน้ หากท่านถูก
์
เจ้าหน้ า ที่ต รวจคนเข้าเมือ งของทางประเทศไทยและญี่ป่ ุ นปฏิเสธการเข้า -ออกเมือ ง ถือ เป็ น เหตุ ผ ลที่อ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการที
จ่ ะคืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ แก่ท่าน
์
3. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4. รบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
5. กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครัง้
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อัตรำค่ำบริกำร (บำทต่อท่ำน) กรกฎำคม 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
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เด็กอำยุ2-11ปี พัก
กับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน
(มีเตียงเสริม)
39,900

เด็กอำยุ2-11ปี
พัก
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน เดี่ยว
(ไม่มีเตียงเสริม)
39,900
6,000

4-8, 11-15, 18-22 กรกฎำคม
39,900
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ไป – กลับชัน้ ทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าทีพ
่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปี ขน้ึ ไป ค่า
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดืม่ นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์และพนักงานขับรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริป หากบริการดี น่ ารัก สามารถเพิม่ ให้เป็ น
กาลังใจ ในการทางานได้
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
4. ค่าทาหนังสือเดินทาง
5. ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท
3. ค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5. หำกจองก่อนวันเดิ นทำงน้ อยกว่ำ 30 วัน ต้องชำระรำคำทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1. สงวนสิทธิในการคื
นมัดจาทุกกรณี
์
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 24 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดิ นทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบิ นมีการกา
รันตีมดั จาที่นัง่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิ เศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
การคืนเงิ นมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด ไม่ว่ายกเลิ กด้วยกรณี ใดๆ
6. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทัง้ หมดตามความเป็ น จริงเช่ น ค่า ธรรมเนี ย มการเปลี่ย นชื่อ ตั ๋ว,ส่ว นต่ างของภาษีน้ ามัน
เชือ้ เพลิง/ตั ๋ว1ใบและค่าใช้จา่ ยอื่นๆถ้ามี
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7.

กรณีทท่ี ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันทีท่ างบริษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตั ๋ว เครือ่ งบิน
แล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั ๋วเครือ่ งบิน100%(ประมาณ 25,000 บาทแต่จะขึน้ อยู่กบั ราคา
ตั ๋วเครือ่ งบินในแต่ละกรุป๊ )
8. กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุไว้
ในรายการเดินทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ต่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
์
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้
์
ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั เิ หตุ , การเมือง, สายการบิน,
อัตราแลกเปลีย่ น หรือปั ญหาอื่นๆ โดยทาง บริษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน
เป็ นสาคัญทีส่ ุด
2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่ ุน/การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย/เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียรวมถึงภัยธรรมชาติและการยกเลิกเทีย่ วบิน
3. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทางสายการ
บิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้ว
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
5. ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการจั
ดที่นัง่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทาง
์
สายการบินไทยจะไม่รบั จัดทีน่ ัง่ ล่วงหน้า(PRE CHECK IN)อาจต้องนัง่ แยกกันทัง้ กรุ๊ปแต่ทางบริษทั จะพยายาม
จัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นัง่ ด้วยกันโปรดทราบ!!!ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ ัง่ LONG LEGทุกกรณี
6. หากท่านทีต่ อ้ งออกตั ๋วเครือ่ งบินภายใน (เครือ่ งบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทา
การออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นเทีย่ วบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญีป่ ่ ุน อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่ นตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่รา้ นค้าจะปิ ดบางส่วน
ร้านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญีป่ ่ ุนห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนาว่าให้จองห้องพัก สาหรับ 2-3 คน / ห้อง หาก
ท่านจองห้องแบบเด็กไม่ เสริม เตีย งแล้ว ต้องการเปลี่ย นภายหลังอาจไม่มหี ้องว่าง สาหรับเด็กเสริมเตียงจะ
สะดวกกว่า
9. โรงแรมในญีป่ ่ ุนไม่มบี ริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมทีอ่ ยู่
ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด

โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทกุ ครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่านเอง

