 เที่ยวชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาว “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” ที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในญี่ปุ่น
 อิ่มอร่อยกับรสชาติราเมนต้ นตํารับแท้ สไตล์ญ่ีปุ่น “หมู่บา้ นราเมน” ได้ รับการกล่าวขานความอร่อยยาวนานกว่าทศวรรษ
 นําท่านชมทุ่งข้ าวบาร์เล่ย์ ไร่มันฝรั่ง ไร่ข้าวโพด ถนนที่ใช้ ในการถ่ายทําโฆษณาที่สวยที่สดุ ณ “เมืองบิเอะ”
 ชมความอัศจรรย์ “อาโออิเคะ” สระนํา้ สีนาํ้ เงินที่สวยงามจับตาเหมือนต้ องมนต์สะกด
 “ฟาร์มโทมิตะ” ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ หลากสีสนั ที่สวยที่สดุ ในญี่ปุ่น ณ “เมืองฟุราโน”
 ชมกรรมวิธกี ารผลิตชีสชื่อดังของฮอกไกโดที่ “โรงงานชีส”
 ดื่มดํ่ากับความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เต็มไปด้ วยลําคลองและต้ นกําเนิดศิลปะ “เครื่องแก้วและกล่องดนตรี”
 สนุกสนานเพลิดเพลินกับ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้ าที่ข้ น
ึ ชื่ออีกอย่างของเกาะฮอกไกโด
 ช้ อปปิ้ งจุใจย่านสุดฮิตที่ “ย่านซึซึกิโนะ” แหล่งรวมสินค้ าไว้ หลากหลาย
 ผ่อนคลายกับการแช่น้ าํ แร่ธรรมชาติ (ONZEN)

Special อิ่มอร่อยกับเมล่อนชื่อดังแห่งเมืองยูบาริแบบไม่อ้ นั !!!!!!
 อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลและปูยก
ั ษ์ 3 ชนิดจากทะเล
ฮอกไกโดให้ท่านรับประทานอย่างจุใจ


59,900.“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

กําหนดวันเดินทาง


06 – 11 กรกฎาคม 59

Asahiyama Zoo

วันทีห่ นึง่
20:00

23:45

วันทีส่ อง
08:30

เที่ยง

Tomita Farm

(6ว ัน4คืน)

Shikisai no oka

Yurigahara Park

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)
พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
*** พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) ***
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครือ่ ง
ดังนั้นผูโ้ ดยสารจําเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง .... เวลาท้องถิน
่ ต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บา้ นราเม็ง – นํ้าตกกิงกะ & นํ้าตกริวเซย์ - โซอุนเคียว
ถึง สนามบิน ชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร ” ประเทศญีป่ นุ่ ถือว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ปนุ่ และเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองอาซาฮิกาว่า” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ ชื่อว่าเป็ นหลังคาของ ฮอกไกโด
และเป็ นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของญีปนุ่ ... เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” เป็ นสวนสัตว์แห่งเมืองหนาว
ท่านจะได้ เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ท่อี าศัยอยู่ในโซนขั้วโลก ... นําท่านตื่นตากับ “นกเพนกวิน ”
เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตว์ให้ ท่านได้ บันทึกภาพอย่างใกล้ ชิดกับเจ้ าเพนกวินและอุโมงค์ใต้ นาํ้ ที่ท่านจะได้ ชมเพนกวิน
ว่ายนํา้ ได้ อย่างใกล้ ชิดถึง 360 องศา ... “หมีขาวขั้วโลก” ที่เดินอวดโฉมให้ ท่านชมความน่ารัก ที่หาชมได้ ยากไม่ต้องไปไกล
ถึงขั้วโลก ... พร้ อมชมความซุกซนของ “แพนด้าแดง ” ... เฝ้ าชมความสง่างามของ “เสือพันธุไ์ ซบีเรีย่ น ”และ “ฝูง
สุนขั จิ้ งจอง” ... นอกจากนี้ท่านจะได้ พบกับสัตว์พ้ ืนเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพื้นเมือง นกฮูก เหยี่ยว และ
สิงโตทะเล ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นราเม็งแห่งอาซาฮีกาว่า” ศูนย์รวมร้ านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่า
และของเกาะฮอกไกโด ... หมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้ วยร้ านราเมงที่มีชื่อเสียง 8 ร้ านที่ต่างแข่งขันกันทําราเมงของตนเองให้
อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมง อาซาฮีกาว่า เพื่อให้
เป็ นที่เลื่องลือไปทั่วโลก ... อิสระให้ ท่านได้ เลือกร้ านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่อยแน่นอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (1)
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมือง “โซอุนเคียว ” หมู่บ้านเล็กๆ อันแสนน่ารักที่อยู่ท่ามกลางหุบผาสูง และยังอยู่ ในเขต
“อุทยานแห่ งชาติไดเซ็ ทสึซงั ” นอกจากนี้โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่ งนํา้ แร่ ออน เซนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของญี่ปน
ุ่ ในแต่ละปี จะมี

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปนนั
ุ่ บล้ านเข้ ามาตากอากาศ แช่นาํ้ แร่เพื่อสุขภาพและบํารุงผิวพรรณ ... เพื่อนําท่าน เดินทางชมความงาม
ของ “นํ้าตกกิงกะ ” หรือ “นํ้าตกแม่น้ าํ สีเงิน ” มีขนาดความสูง 120 เมตร ในฤดูร้อนนํา้ ที่ไหลลงมาจากหน้ าผานั้นมี
ลักษณะเป็ นเส้ นขาวเล็กๆ ไขว้ กนั ไปมาดูคล้ ายเส้ นด้ ายสีเงินแสนงดงาม ... ส่วนไม่ไกลกันนักมีอกี หนึ่งนํา้ ตก “นํ้าตกริวเซย์ ”
หรือ “นํ้าตกดาวตก ” มีขนาดความสูง 90 เมตร เนื่องจากนํา้ ตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานั้นเมื่อต้ องกับแสงอาทิตย์ ดู
งดงามคล้ ายกับดวงดาวที่กาํ ลังตกมาจากฟากฟ้ า ... นอกจากนี้นาํ้ ตกทั้งสองยังได้ ชื่อว่าเป็ นนํา้ ตกคู่สามีภรรยาอีกด้ วย ส่วน
ในช่วงฤดูหนาวนํา้ ตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็ นนํา้ แข็ง ... อิสระให้ ท่านเที่ยวชมได้ ตามอัธยาศัย และบันทึกภาพความ
สวยงามตามอัธยาศัย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (

2)

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น ” (Onsen) นํา้ แร่ในไสตล์
ญี่ปนให้
ุ่ ท่านได้ พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปนเชื
ุ่ ่อว่านํา้ แร่ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
ทีพ่ กั : Sounkyo Kankou Hotel หรือเทียบเท่า
วันทีส่ าม บิเอะ Blue Pond – สวนดอกไม้ชิคิไซ – ฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – โรงงานผลิตชีส – ซัปโปโร
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
(3)
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ ” เมืองเล็กๆ ที่ต้งั อยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ ชื่อว่า “Small Town Of The
Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ ารักของเมืองนี้อยู่ท่ภ
ี าพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้ างทางที่
เต็มไปด้ วยทุ่งข้ าวบาร์เล่ย์ตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้ องฟ้ าตัดเป็ นฉากหลังสลับเนินเขา
เส้ นทางที่เรียกกันว่า “Patchwork” ชมความงามของภูเขาไดเสทซึนับเป็ นสถานที่ท่สี วยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและ
บันทึกไว้ ในความทรงจําอย่างยิ่ง ... โดยสถานที่แห่งนี้เป็ นที่ร้ จู ักกันดีและได้ รับความนิยมของชาวญี่ปนเพราะได้
ุ่
ถูกใช้ เป็ น
สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์และโฆษณาสินค้ าต่างๆ มากมาย อาทิ รถยนต์นิสสัน มาสด้ า และบุหรี่ไมลด์เซเว่น ... แล้ วนํา ท่าน
แวะชมความงดงามของ “สระนํ้าสีน้ าํ เงิน หรือ อาโออิเคะ” สระนํา้ สีนาํ้ เงินที่สวยงามจับตาเหมือนต้ องมนต์สะกด ... สระนี้
เกิดหลังจากการสร้ างเขื่อนในต้ นนํา้ ของแม่นาํ้ บิเอะ เขื่อนได้ สร้ างขึ้นเพื่อป้ องกันการระเบิดของภูเขาโทคาชิ ซึ่งเกิดระเบิดขึ้น
ในเดือนธันวาคม ปี 1988 ... การสร้ างเขื่อนได้ มีผลทําให้ กระแสนํา้ ของแม่นาํ้ บิเอะไหลย้ อน และสะสมจนกําเนินเกิดบ่อนํา้ สี
นํา้ เงินในป่ า แร่ธาตุในนํา้ ซึ่งเป็ นแร่อลูมิเนียมไฮด๊อกไซด์ ทําให้ เกิดคลื่นแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับชั้นบรรยากาศโลกสะท้ อนเป็ น
กระจกส่องประกายระยับตัดกับทิวไม้ ที่ลอบล้ อมในธรรมชาติได้ งดงามจับใจ ... อิสระให้ ท่านได้ เก็บภาพประทับใจตาม
อัธยาศัย ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “สวนชิคิไซ โนะ โอกะ” นําท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถชมสวนดอกไม้ นานาชนิดตั้งอยู่
บนเนินเขาลดหลั่นกันอย่างสวยงามซึ่งมีชื่อว่า “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ... ให้ ท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็ น
ที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม กับสวนที่ได้ รับสมญานามว่าเป็ น “Flower Paradise” พบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ ท่แี ข่ง
กันอวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีท่เี บ่งบานพร้ อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด ... อีกทั้งภายในสวนยังมีจาํ หน่ายผลผลิ
กทางการเกษตร ของที่ระลึกและร้ านอาหารไว้ คอยบริการ
ื่ ด ังแห่งเมืองยูบาริแบบไม่อน!!!!***
***SPECIAL HILIGHT ให้ทา
่ นได้ทานเมล่อนชอ
ั้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(4)
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุราโน่ ” เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปดว้ ยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้ น านาชนิด รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และบํารุงผิวพรรณ ที่สกดัจากดอกไมต่ างๆ ที่มีกลิ่นหอมและประโยชน์มากมาย ... เพื่อนําท่านเดินทาง
สู่“ฟาร์มโทมิตะ” ฟาร์มลาเวนเดอร์และดอกไม้ สีสันสดใส ... ให้ ท่านได้ สัมผัสความงดงามของ ทุ่งสายรุ้ง หลากหลายด้ วย
สีสันสลับกันอย่างงดงามราวกับภาพวาด ... ซึ่งภายในฟาร์มแห่งนี้มีดอกไม้ อยู่ท้งั หมด 6 สวน ที่ผลัดกันออกดอกเบ่งบาน
สลับกันตามฤดูกาล

คํ่า

(พ.ค. ดอกป๊ อปปี้ / มิ.ย.-ก.ค. ดอกฮามานะสึหรือดอกลาเวนเดอร์ การบานของดอกไม้ ขึ้นอยู่กบั สภาพของ อากาศ) ... ใน
ฤดูร้อนสําหรับฮอกไกโดนี้นักท่องเที่ยวนิยมมาชมดอกไม้ กนั มากที่สุด คือ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน-สิงหาคม แต่ช่วงที่สวย
ที่สุดคือเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็ นช่วงเวลาที่ดอกไม้ ทุกสวนพร้ อมใจกันผลิบานและส่งกลิ่นหอม โดยท่านจะได้ เดินชมทุ่ง
ดอกไม้ ต่างๆ ที่สวยงามทอดยาวไปสุดลูกหูสายตา มองแล้ วสุดแสนโรแมนติคยิ่งนัก ... อิสระให้ ท่านได้ เลือกบันทึกภาพความ
งามตามอัธยาศัย ... หรือจะเลือกศึกษาประวัติความเป็ นมาและวิวัฒนาการต่างๆ ของฟาร์มได้ ท่ี “Hanabito House” ...
เลือกเพลินตากับ “ดอกลาเวนเดอร์ ” ที่สวยสดได้ ท้งั ปี ท่ี “Green House” (เปิ ดให้ ชมเฉพาะบางเดือน) ... หรือจะ
“เลือกชมและซื้ อ ” ผลิตภัณฑ์จากดอกไม้ แห้ งได้ ท่ี “Dried Flower House” ... แล้ วมาสูดกลิ่นความหอมของมวล
ดอกไม้ หลากหลายชนิดที่ได้ ทาํ การสกัดมาเป็ นนํา้ หอมที่ “Perfume Workshop”... หรือจะเลือกนั่งจิบชา-กาแฟ หรือ
ทานไอศกรีมรสชาติหอมอร่ย พร้ อมชมธรรมชาติให้ เพลินตาที่ “Potpourri House” ตามอัธยาศัย ... จากนั้น นําท่านเช้ า
ชม “โรงงานผลิตชี ส” แห่ง เมืองฟุราโน่เป็ นที่ต้งั ของโรงงานผลิตชีสคุณภาพชั้นยอดของฮอกไกโด ที่เปิ ดโอกาสได้ ให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้ าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตชีส ท้ องถิ่น คุณภาพชนิดต่างๆ ผ่านทางกระจก ... ให้ ทุกทท่านได้ ลิ้มรส
ตัวอย่างชีสในร้ านค้ าของโรงงานได้ รวมถึง ชีสที่มีความพิเศษอีกชนิด คือ ชีสสีดาํ (Black Cheese) ที่ผลิตจากหมึกของ
ปลาหมึก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
ทีพ่ กั : APA Sapporo Hotel & Resort หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ โรงงานช็อกโกแล็ต
- เมืองโอตารุ – คลลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอนํ้าโบราณ
พิพิธภัณฑ์เครือ่ งแก้วและกล่องดนตรี – ช้อปปิ้ งย่านซึซึกิโนะ - ซัปโปโร
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
(6)
นําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต ” สินค้ าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
“โคนม ”
คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาํ ให้ “ช็อกโกแล็ต ” มีรสชาติดีเยี่ยม
กลมกล่อมไม่แพ้ ชอ็ กโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิต
ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจําลองโรงงาน ท่านจะได้ ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้ าได้
อย่างจุใจ ... จากนั้น นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ” ศูนย์กลางการค้ าทางนํา้ ที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ...
ระหว่างทางท่านจะได้ เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปนุ่ ...
ถึงเมือง “โอตารุ” เมืองที่ท่านจะได้ ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(7)
หลังอาหารนําท่านแวะชม “คลองโอตารุ ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ
ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ ถูกใช้ เป็ นเส้ นทางในการขนส่งสินค้ า จากคลังสินค้ าใน
ตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ ท่านเดินเล่น พร้ อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิว
ทิวทัศน์ท่สี วยงาม ... แล้ ว นําท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ ” (Sakaimachi Street) ย่านช้ อปปิ้ งสําคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่
ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ “ร้านเครือ่ งแก้ว ” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ” และ “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ ” ...
นอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้ างทางของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้ วยร้ านค้ าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le
TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ เค้ กและขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ให้ ท่านเดินชม
ได้ ตามอัธยาศัย ... จากนั้นนําท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบน
โลกเท่านั้น ... ซึ่งเป็ นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้ กบั เมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังขึ้น
ทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอนํา้ ออกมาทุกๆ ชั่วโมง เหมือนกับนาฬิกาไอนํา้ อีกเรือนที่ลอนดอน ... อิสระให้ ท่านเดินชมได้ ตาม
อัธยาศัย ... พร้ อมนําท่าน ชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เครือ่ งแก้วและกล่องดนตรี ” ท่านจะได้ ตื่นตากับ

เครื่องประดับและตกแต่งที่ทาํ มาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี ”
รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้ อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเครื่องแก้วด้ วยช่างผู้ชาํ นาญการ ... อิสระให้
ท่านได้ “เลือกซื้ อเลือกชม ” สินค้ าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่างๆ ติดไม้ ติดมือฝากคนทางบ้ าน ... สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางสู่ย่านช้ อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ท่สี ุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ที่มีร้านค้ า มากกว่า 4,500 ร้ านให้ ท่าน
ได้ เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้ าน Big Camera จําหน่ายกล้ องดิจิตอล เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้ าน 100
เยน ร้ าน UNIQLO ขายเสื้อผ้ าแฟชั่นวัยรุ่นร้ าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องสําอาง อาทิ Shisedo, Kose,
Kiss, SKII, Kanebo

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
บริการท่านด้วยเมนู สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ ให้ท่านได้ลิ้มลอง
รสชาติสดใหม่จากทะเลพร้อมนํ้าจิ้ มรสแซ่บ นอกจากนี้ ยังมีเมนู ปิ้งย่าง พร้อมด้วย เนื้ อหมู เนื้ อไก่ พร้อมผักสดมากมาย
ฟักทอง ข้าวโพด พริกหวาน เห็ดหอม เพือ่ ให้ท่านได้ทดลองย่างด้วยตัวเอง
ทีพ่ กั : APA Sapporo Hotel & Resort หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้
ศาลเจ้าฮอกไกโด – นังรถไฟชมสวนยู
่
ริกาฮาระ – อดีตทีว่ ่าการรัฐบาล – หอนาฬิกาโบราณ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
(9)
นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้ สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอก
ไกโด ... ศาลเจ้ าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้ จะไม่ได้ มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน
เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต ... แต่ท่นี ่ีกเ็ ป็ นที่สาหรับให้ คนท้ องถิ่นได้ กราบไหว้ ส่งิ ศักดิ์สิทธิ์ท่สี ิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้ า
แห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจสืบไป ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “สวนยูริกาฮาระ ” สวนน่ารักๆ อีกแห่งในเมือง ซัปโปโร
โดยจะปลูกดอกไม้ ไปตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็ นกุหลาบ , ทิวลิป , ลูพิน , ไลแล็ค , ลาเวนเดอร์ เป็ นต้ น ... ในช่วงหน้ าร้ อนราว
เดือนกรกฎาคมจะมีการจัดแสดง ดอกลิลลี่ อันเป็ นสัญลักษณ์ของสวน ซึ่งก็มีอยู่กว่า 150 สายพันธุ์ ... เปลี่ยนบรรยากาศพา
ท่านนั่งรถไฟขบวน “Lily Train” ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการนั่งรถฟไฟที่ขับเคลื่อนไปอย่างช้ าๆ พร้ อมกับชมความ
สวยงามในมวลหมู่ดอกไม้ ตลอดทางรอบๆ ทั่วทั้งสวน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(10)
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ “อาคารทีท่ ําการรัฐบาลเก่า ” สร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็ น
สัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทําให้ นักท่องเที่ยวท้ องถิ่นและต่างชาติร้ จู ักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้ างของโดมแปด
เหลี่ยม ... นํามาจากที่ทาํ การรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ท่อี อกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้ องถิ่น และสร้ าง
อาคารนี้โดยใช้ วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปนุ่ และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาล
เมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ ทาํ ให้ ต้องสร้ างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ ให้ เป็ นสมบัติท่มี ีความสําคัญ
ทางด้ านวัฒนธรรม และสําหรับจัดงานเลี้ยงต้ อนรับบุคคลที่สาํ คัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่ น ... แล้ วนําท่าน ผ่านชม
สัญลักษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ” เมืองซัปโปโร ซึ่งสร้ างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็ น สัญลักษณ์คู่
เมือง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปนุ่ ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรง มานานนับ 100 ปี
ทั้งยังได้ รับการอนุรักษ์ไว้ เป็ นสมบัติลาํ้ ค่าทางวัฒนธรรมที่สาํ คัญของญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางช้ อปปิ้ งสู่
“มิตซุ ย เอ้าท์เล็ต ” เอาท์เลทที่แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ า “แบรนด์เนม ” ชื่อดัง
หลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญี่ปนุ่ และสินค้ าดีราคาพิเศษที่มีให้ เลือกถึง 130 ร้ านค้ า ซึ่งในบรรดาแบ
รนด์ดังเหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ท่เี ป็ นแบรนด์ท่เี พิ่งเปิ ดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่เี ปิ ดตัวเป็ นครั้งแรกในประเทศ
ญี่ปนุ่ อีก 9 แบนด์ดังที่มาเปิ ดครั้งแรกในญี่ปุ่น มีท้งั สินค้ าสําหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กฬี า นาฬิการ

คํ่า

รองเท้ า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla
Godiva Levi Vans ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ เอ้าท์เล็ต ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (11)
ทีพ่ กั : Kita Hiroshima Classe Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก สนามบิน
ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (12)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่ ”
10:45
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเทีย่ วบิน TG 671
15:45
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ ท่องเทีย่ วหรือสํารวจเส้นทางเท่านั้น
หากท่านถูก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและ ญีป่ นปฏิ
ุ่
เสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลทีอ่ ยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

...โปรดอ่านข้อความให้ถถี่ ว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพือ่ ประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง...

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิม่
มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

59,900.- บาท
53,900.- บาท
53,900.- บาท
44,900.- บาท
8,000.- บาท
23,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชําระมัดจํ าทุกครั้ง
และรบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน 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. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงือ่ นไขการชําระเงิน

 สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํ า ท่านละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื้องต้ น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่ า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
6. ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่ , สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและ
ค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้ วย
กรณีใดๆ
7. กรณีท่ท
ี ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว ถ้ าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง
บริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋ เครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบั ราคาตัว๋ เครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
8. กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
เนื่องจากภัยธรรมชาติ , สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ , การเมือง , สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอืน่ ๆ โดยทาง
บริษัทฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณีท่เี กิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ กต็ ่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ ทาํ
การพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้ แล้ ว
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่น่ังบนสายการบิน หากลูกค้ าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่
นั่งล่วงหน้ า (PRE CHECK IN) อาจต้ องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้ สมาชิกแต่ละบ้ านได้ น่ังด้ วยกัน โปรด
ทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่น่ัง LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋ เครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปนุ่ อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้ านอาหาร
คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้ าจะปิ ดบางส่วน ร้ านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ ท่านทําความเข้ าใจก่อน
จองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปนห้
ุ่ องพักมีขนาดค่อนข้ างเล็ก เรียนแนะนําว่าให้ จองห้ องพัก สําหรับ 2-3 คน / ห้ อง หากท่านจองห้ องแบบเด็กไม่
เสริมเตียงแล้ วต้ องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปนไม่
ุ่ มีบริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้ างแคบ
รถบัสไม่สามารถจอดหน้ าโรงแรมได้ จาํ เป็ นต้ องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือ
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

