 เที่ยวชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาว “สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า” ที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในญี่ปนุ่
 อิ่มอร่อยกับรสชาติราเมนต้ นตารับแท้ สไตล์ญี่ปนุ่ “หมู่บ้านราเมน” ได้ รับการกล่าวขานความอร่อยยาวนานกว่าทศวรรษ
 นาท่านชมทุง่ ข้ าวบาร์ เล่ย์ ไร่มนั ฝรั่ง ไร่ข้าวโพด ถนนที่ใช้ ในการถ่ายทาโฆษณาที่สวยที่สดุ ณ “เมืองบิเอะ”
 ชมความอัศจรรย์ “อาโออิเคะ” สระน ้าสีน ้าเงินที่สวยงามจับตาเหมือนต้ องมนต์สะกด
 “ฟาร์ มโทมิตะ” ชมความสวยงามของทุง่ ดอกไม้ หลากสีสนั ที่สวยที่สดุ ในญี่ปนุ่ ณ “เมืองฟุราโน”
 ดื่มด่ากับความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เต็มไปด้ วยลาคลองและต้ นกาเนิดศิลปะ “เครื่องแก้ วและกล่ องดนตรี”
 สนุกสนานเพลิดเพลินกับ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้ าที่ขึ ้นชื่ออีกอย่างของเกาะฮอกไกโด
 ช้ อปปิ ง้ จุใจย่านสุดฮิตที่ “ย่ านซึซึกิโนะ” แหล่งรวมสินค้ าไว้ หลากหลาย
 ผ่ อนคลายกับการแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ (ONZEN)

50,900.-

“สะสมไมล์ กับกลุ่ม Star Alliances 50 %”

กาหนดวันเดินทาง
 05 – 10 กรกฎาคม 59 (6วัน4คืน)
 12 – 17 กรกฎาคม 59 (6วัน4คืน)
 24 – 29 กรกฎาคม 59 (6วัน4คืน)

Asahiyama Zoo

วันที่หนึ่ง
2000

2345

วันที่สอง
0830

Tomita Farm

Shikisai no oka

Otaru Canal

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)
พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชัน้ ระหว่ างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์ เตอร์ C
*** พบกับเจ้ าหน้ าที่ที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้ าเคาน์ เตอร์ หมายเลข C
(ใกล้ กับประตูทางเข้ าหมายเลข 2) ***
หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่ มีประกาศเตือน
ผู้โดยสารขึน้ เครื่อง ดังนัน้ ผู้โดยสารจาเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขึน้ เครื่องก่ อนเวลาเครื่องออกอย่ าง
น้ อย 1 ชั่วโมง
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้ องถิ่นต่ างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า - หมู่บ้านราเม็ง – นา้ ตกกิงกะ & นา้ ตกริวเซย์ - โซอุนเคียว
ถึงสนามบิ น ชิ โตเซ่ “เมื อ งซั ป โปโร” ประเทศญี่ ปุ่ น ถื อ ว่าเป็ น เมื อ งใหญ่ อันดับ ที่ 5 ของญี่ ปุ่น และเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศลุ กากรและตรวจ
คนเข้ าเมือง
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองอาซาฮิกาว่ า” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ ชื่อว่าเป็ นหลังคา
ของ ฮอกไกโดและเป็ นเมืองที่หนาวที่สดุ แห่งหนึ่งของญี ปนุ่ ... เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า”
เป็ นสวนสัตว์แห่งเมืองหนาวท่านจะได้ เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นโซนขัว้
โลก ... นาท่านตื่นตากับ “นกเพนกวิน” เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตว์ให้ ทา่ นได้ บนั ทึกภาพอย่างใกล้ ชิด
กับเจ้ าเพนกวินและอุโมงค์ใต้ น ้าที่ท่านจะได้ ชมเพนกวินว่ายน ้าได้ อย่างใกล้ ชิดถึง 360 องศา ... “หมีขาวขั ว้
โลก” ที่เดินอวดโฉมให้ ท่านชมความน่ารัก ที่หาชมได้ ยากไม่ต้องไปไกลถึงขัว้ โลก ... พร้ อมชมความซุกซนของ

เที่ยง
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“แพนด้ าแดง” ... เฝ้าชมความสง่างามของ “เสือพันธุ์ไซบีเรี่ยน”และ “ฝูงสุนัขจิง้ จอง” ... นอกจากนี ้ท่านจะ
ได้ พบกับสัตว์พื ้นเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรี ยนพื ้นเมือง นกฮูก เหยี่ยว และสิงโตทะเล ... จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเม็งแห่ งอาซาฮีกาว่ า” ศูนย์รวมร้ านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและ
ของเกาะฮอกไกโด ... หมู่บ้านแห่งนี ้ประกอบด้ วยร้ านราเมงที่มีชื่อเสียง 8 ร้ านที่ต่างแข่งขันกันทาราเมงของ
ตนเองให้ อร่ อยที่สดุ เพื่อสืบทอดมรดกทางปั ญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
ราเมงอาซาฮี กาว่า เพื่ อให้ เป็ นที่ เลื่อ งลือ ไปทั่วโลก ... อิ ส ระให้ ท่านได้ เลือ กร้ านเด็ด ตามสไตล์ข องท่านเอง
รับประกันความอร่อยแน่นอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง ***Cashback ท่ านละ 1,500 เยน*** (1)
หลังอาหารนาท่านเดินทางสูเ่ มือง “โซอุนเคียว” หมู่บ้านเล็กๆ อันแสนน่ารักที่อยู่ทา่ มกลางหุบผาสูง และยังอยู่
ในเขต “อุทยานแห่ งชาติไดเซ็ทสึซัง ” นอกจากนี ้โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งน ้าแร่ออนเซนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของ
ญี่ปนุ่ ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวชาวญี่ ปนนั
ุ่ บล้ านเข้ ามาตากอากาศ แช่น ้าแร่เพื่อสุขภาพและบารุงผิ วพรรณ
... เพื่อนาท่านเดินทางชมความงามของ “นา้ ตกกิงกะ” หรื อ “นา้ ตกแม่ นา้ สีเงิน” มีขนาดความสูง 120 เมตร
ในฤดูร้อนนา้ ที่ไหลลงมาจากหน้ าผานันมี
้ ลกั ษณะเป็ นเส้ น ขาวเล็กๆ ไขว้ กันไปมาดูคล้ ายเส้ นด้ ายสีเงินแสน
งดงาม ... ส่วนไม่ไกลกันนักมีอีกหนึ่งน ้าตก “นา้ ตกริ วเซย์ ” หรื อ “นา้ ตกดาวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร
เนื่องจากน ้าตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานันเมื
้ ่อต้ องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ ายกับดวงดาวที่กาลังตกมา
จากฟากฟ้า ... นอกจากนี ้น ้าตกทังสองยั
้
งได้ ชื่อว่าเป็ นน ้าตกคูส่ ามีภรรยาอีกด้ วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทัง้
สองแห่งนี ้จะแข็งตัวกลายเป็ นน ้าแข็ง ... อิสระให้ ท่านเที่ยวชมได้ ตามอัธยาศัย และบันทึกภาพความสวยงาม
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนา้ แร่ ธรรมชาติ ”เพื่อ สุขภาพ/ “โอนเซ็น ” (Onsen)
น ้าแร่ ในไสตล์ญี่ปนุ่ ให้ ท่านได้ พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ ปนเชื
ุ่ ่อว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี ้มีสว่ นช่วยเรื่ อง โรคภัย
ไข้ เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
ที่พัก : Sounkyo Kankou Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม
เช้ า

บิเอะ - Blue Pond – สวนดอกไม้ ชิคิไซ – ฟุราโน่ – ฟาร์ มโทมิตะ – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมือ งเล็กๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ ชื่อว่า “Small Town Of
The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของเมื องนี ้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์ แบบพาโนรามาวิวระหว่าง
สองข้ างทางที่เต็มไปด้ วยทุง่ ข้ าวบาร์ เล่ย์ตดั สลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟา้ ครามของท้ องฟ้า
ตัดเป็ นฉากหลังสลับเนินเขาเส้ นทางที่เรี ยกกันว่า “Patchwork” ชมความงามของภูเขาไดเสทซึนบั เป็ นสถานที่ที่
สวยงามเหมาะกับการถ่ายรู ปและบันทึกไว้ ในความทรงจาอย่างยิ่ง ... โดยสถานที่แห่งนี ้เป็ นที่ร้ ู จักกันดีและ
ได้ รับความนิยมของชาวญี่ ปนเพราะได้
ุ่
ถูกใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ และโฆษณาสินค้ าต่างๆ มากมาย
อาทิ รถยนต์ นิสสัน มาสด้ า และบุหรี่ ไมลด์ เซเว่น ... แล้ วนาท่านแวะชมความงดงามของ “สระนา้ สีนา้ เงิน
หรื อ อาโออิเคะ” สระน ้าสีน ้าเงินที่สวยงามจับตาเหมือนต้ องมนต์สะกด ... สระนี ้เกิดหลังจากการสร้ างเขื่อน
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วันที่ส่ ี
เช้ า

ในต้ นนา้ ของแม่ นา้ บิ เอะ เขื่อนได้ สร้ างขึ ้นเพื่อ ป้อ งกันการระเบิ ดของภูเขาโทคาชิ ซึ่งเกิ ดระเบิดขึ ้นในเดื อ น
ธันวาคม ปี 1988 ... การสร้ างเขื่อนได้ มีผลทาให้ กระแสน ้าของแม่น ้าบิเอะไหลย้ อน และสะสมจนกาเนินเกิดบ่อ
น า้ สีน า้ เงิ น ในป่ า แร่ ธ าตุ ในน า้ ซึ่ ง เป็ นแร่ อ ลูมิ เนี ย มไฮด๊ อ กไซด์ ท าให้ เกิ ด คลื่ น แสงสี ฟ้ า เช่ น เดี ย วกั บ ชั น้
บรรยากาศโลกสะท้ อนเป็ นกระจกส่องประกายระยับ ตัดกับทิวไม้ ที่ลอบล้ อมในธรรมชาติได้ งดงามจับใจ ...
อิสระให้ ท่านได้ เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย ... จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ “สวนชิคิไซ โนะ โอกะ” นาท่าน
เปลี่ยนบรรยากาศนัง่ รถชมสวนดอกไม้ นานาชนิดตังอยู
้ ่บนเนินเขาลดหลัน่ กันอย่างสวยงามซึ่งมีชื่อว่า “Hill of
Shikisai” มี ขนาด 7 เฮกเตอร์ ... ให้ ท่านเที่ยวชมและถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ ม กับสวนที่ได้ รับสมญา
นามว่าเป็ น “Flower Paradise” พบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ ที่แข่งกันอวดสีสนั กันเหมือนพรมหลากสี
ที่เบ่งบานพร้ อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด ... อีกทังภายในสวนยั
้
งมี จาหน่ายผลผลิกทางการเกษตร ของที่
ระลึกและร้ านอาหารไว้ คอยบริ การ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
หลังอาหารนาท่านเดินทางสูเ่ มือง “ฟุราโน่ ” เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปดว้ ยทุง่ ดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้ นานาชนิด
รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และบารุงผิวพรรณ ที่สกดัจากดอกไมต่างๆ ที่มีกลิ่นหอมและประโยชน์มากมาย
... เพื่อ นาท่านเดินทางสู“่ ฟาร์ มโทมิตะ” ฟาร์ มลาเวนเดอร์ และดอกไม้ สีสนั สดใส ... ให้ ท่านได้ สมั ผัสความ
งดงามของ ทุ่งสายรุ้ ง หลากหลายด้ วยสีสนั สลับกันอย่างงดงามราวกับภาพวาด ... ซึ่งภายในฟาร์ มแห่งนี ้มี
ดอกไม้ อยู่ทงหมด
ั้
6 สวน ที่ผลัดกันออกดอกเบ่งบานสลับกันตามฤดูกาล (พ.ค. ดอกป๊ อปปี ้ / มิ.ย.-ก.ค. ดอก
ฮามานะสึหรื อดอกลาเวนเดอร์ การบานของดอกไม้ ขึ ้นอยูก่ ับสภาพของอากาศ) ... ในฤดูร้อนสาหรับฮอกไกโด
นี ้นักท่องเที่ยวนิยมมาชมดอกไม้ กนั มากที่สดุ คือ ช่วงปลายเดือนมิถนุ ายน-สิงหาคม แต่ช่วงที่สวยที่สดุ คือเดือน
กรกฎาคมซึ่งถือเป็ นช่วงเวลาที่ดอกไม้ ทุกสวนพร้ อมใจกันผลิบานและส่งกลิ่นหอม โดยท่านจะได้ เดินชมทุ่ง
ดอกไม้ ต่างๆ ที่สวยงามทอดยาวไปสุดลูกหูสายตา มองแล้ วสุดแสนโรแมนติคยิ่งนัก ... อิสระให้ ท่านได้ เลือ ก
บันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย ... หรื อจะเลือกศึกษาประวัติความเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการต่างๆ ของฟาร์ ม
ได้ ที่ “Hanabito House” ... เลือกเพลินตากับ “ดอกลาเวนเดอร์ ” ที่สวยสดได้ ทงปี
ั ้ ที่ “Green House” (เปิ ดให้
ชมเฉพาะบางเดือน) ... หรื อจะ “เลือกชมและซือ้ ” ผลิตภัณฑ์จากดอกไม้ แห้ งได้ ที่ “Dried Flower House” ...
แล้ ว มาสูด กลิ่น ความหอมของมวลดอกไม้ หลากหลายชนิ ด ที่ ได้ ท าการสกัด มาเป็ นน า้ หอมที่ “Perfume
Workshop”... หรื อจะเลือกนัง่ จิบชา-กาแฟ หรื อทานไอศกรี มรสชาติหอมอร่ย พร้ อมชมธรรมชาติให้ เพลินตาที่
“Potpourri House” ตามอัธยาศัย ...
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก : APA Sapporo Hotel & Resort หรือเทียบเท่ า
โรงงานช็อกโกแล็ต - เมืองโอตารุ – คลลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอนา้ โบราณ
พิพิธภัณฑ์ เครื่องแก้ วและกล่ องดนตรี – ช้ อปปิ ้ งย่ านซึซึกิโนะ - ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้ าขึ ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ “โค
นม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ ทังเกาะสภาพภู
้
มิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติทาให้ “ช็อกโก
แล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงาน

เที่ยง

แห่งนี ้มีการจัดแสดงอุปกรณ์ การผลิตตังแต่
้ ยุคแรกเริ่ ม แบบจาลองโรงงาน ท่านจะได้ ชมขันตอน
้
กระบวนการ
การผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื ้อสินค้ าได้ อย่างจุใจ ... จากนันน
้ าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ”
ศูนย์กลางการค้ าทางนา้ ที่โดดเด่นที่สดุ ในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้ เพลินตากับทัศนียภาพอัน
งามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายของญี่ปนุ่ ... ถึงเมือง “โอตารุ” เมืองที่ทา่ นจะ
ได้ ซมึ ซับกับภาพบรรยากาศและกลิน่ อายประหนึง่ ว่าเดินอยูใ่ นเมืองเวนิส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังอาหารน าท่านแวะชม “คลองโอตารุ ” ที่ มี ค วามยาว 1,140 เมตร และเชื่ อ มต่อ กับ อ่ าวโอตารุ ซึ่ง ใน
สมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่งนี ้ได้ ถูกใช้ เป็ นเส้ นทางใน
การขนส่งสินค้ า จากคลังสินค้ าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ ทา่ นเดินเล่น พร้ อมถ่ายรู ป
ตามอัธยาศัยกับ อาคารเก่ าแก่ ริม คลองและวิว ทิว ทัศน์ ที่ สวยงาม ... แล้ ว น าท่านเดิ นสู่ “ถนนซาไกมาจิ ”
(Sakaimachi Street) ย่านช้ อปปิ ง้ สาคัญของเมืองตังอยู
้ ่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึง่ เป็ นที่ตงของ
ั้
“ร้ านเครื่ อง
แก้ ว” “พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ” และ “นาฬิกาไอนา้ โบราณ” ... นอกจากนี ้ตลอดทังสองข้
้
างทางของถนนซา
ไกมาจิ ยังเต็มไปด้ วยร้ านค้ าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ
เค้ กและขนมอันเลือ่ งชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ให้ ทา่ นเดินชมได้ ตามอัธยาศัย ...
จากนัน้ นาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอนา้ โบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่เหลือ อยู่เพียง 2 เรื อนบนโลก
เท่านัน้ ... ซึ่งเป็ น ของขวัญ จากเมื อ งแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้ กับเมื อ งโอตารุ ... นาฬิก าจะมี
เสียงดนตรี ดงั ขึ ้นทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอน ้าออกมาทุกๆ ชั่วโมง เหมือนกับนาฬิกาไอน ้าอีกเรื อนที่ลอนดอน
... อิสระให้ ท่านเดินชมได้ ตามอัธยาศัย ... พร้ อมนาท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์ เครื่ อง
แก้ วและกล่ องดนตรี ” ท่านจะได้ ตื่นตากับเครื่ อ งประดับและตกแต่งที่ทามาจากแก้ วมากมายหลากหลาย
รูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรื อจะเลือกชม “กล่ องดนตรี” รู ปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้ อมทัง้
ชม “การสาธิต” การผลิตเครื่ องแก้ วด้ วยช่างผู้ชานาญการ ... อิสระให้ ท่านได้ “เลือกซือ้ เลื อกชม” สินค้ าที่
ผลิตจากเครื่ องแก้ วต่างๆ ติดไม้ ติดมื อฝากคนทางบ้ าน ... สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ย่านช้ อ ปปิ ง้ และ
แหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ ที่ สุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิ โนะ” ที่มีร้านค้ า มากกว่า 4,500 ร้ านให้ ท่านได้ เลือ ก
จับจ่ายซื ้อของมากมาย เช่น ร้ าน Big Camera จาหน่ายกล้ องดิจิตอล เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้ าน
100เยน ร้ าน UNIQLO ขายเสื อ้ ผ้ า แฟชั่ น วัย รุ่ น ร้ าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่ อ งส าอาง อาทิ
Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื ้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจาก
ร้ านค้ าต่างๆ ในเมืองซัปโปโร ***
ที่พัก : APA Sapporo Hotel & Resort หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า
เช้ า

ซัปโปโร – อิสระช้ อปปิ ้ ง หรือ เลือกท่ องเที่ยวตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (8)
อิสระตามอัธยาศัยทัง้ วันให้ ท่านเลือกท่ องเที่ยวหรือช้ อปปิ ้ งตามย่ านดังในตัวเมืองซัปโปโร โดยการ
นั่งรถไฟ (ไม่ รวมค่ ารถไฟ) โดยทางหัวหน้ าทัวร์ จะแนะนาสถานที่ท่อ งเที่ยวต่าง ๆ ให้ กับท่านโดยละเอียด
ท่านสามารถนัง่ รถไฟ JR / SUBWAY เพื่อเที่ยวสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีชื่อเสียงไม่วา่ จะเป็ น
ตลาดเช้ า เป็ นที่ตงั ้ ทัง้ ร้ านปลาสด ผักสดและผลไม้ สด มากมายกว่า 70 ร้ านค้ า เลือ กซื ้ออาหารทะเลต่างๆ
นานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกั ษ์ ทะเล หอยเชลล์ สัตว์น ้าเค็มสดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็ นต้ น
พิพิธภัณฑ์ เบียร์ ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็ นแหล่งกาเนิดของเบียร์ ในประเทศญี่ ปนุ่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ แห่งนี ้ได้ เปิ ด
ให้ ร้ ู ถึงประวัติความเป็ นมาของขันตอนการท
้
าเบียร์ เพื่อจะออกมาเป็ นสินค้ าเพื่ อจัดจาหน่ายได้ อย่างไร รสชาติ
ของเบียร์ นนแม้
ั ้ ผิดเล็กน้ อยแต่อาจทาให้ รสชาติของเบียร์ ผิดแปลกไปได้
สวนโอโดริ ถนนซึ ้งมีความกว้ าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้ นไม้ ทาให้ สถานที่แห่งนี ้เป็ น
ที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็ นที่ตงของหอเสาที
ั้
วีสงู 147.2 เมตร
ภายในบริ เวณนี ้มีร่องไม้ ดอก น ้าพุ และประติมากรรมเป็ นชิ ้นๆ ตังประดั
้
บอยู่
ทานุ กิ โคจิ ถนนคนเดินในร่ มอันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมือ งซัปโปโร ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้ านค้ า
มากมายนับ 200 ร้ านที่ให้ ท่านเดินเลือกซื ้อสินค้ าต่า งๆอย่างจุใจอาทิ เช่น ร้ านสินค้ า 98 เยนร้ านรองเท้ าและ
กระเป๋ าราคาถูกที่มีให้ เลือกหลากหลายแบบที่เริ่ มต้ นราคาตังแต่
้ 1050 เยน ร้ านขายเครื่ อ งสาอางร้ านขาย
อุปกรณ์เกี่ยวกับสนัข ร้ านขายผลไม้ พื ้นเมือง ร้ านเกมส์ ร้ านขายเสื ้อผ้ า ร้ านอาหาร ฯลฯ
JR TOWER ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่และโรงแรมที่สร้ างเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟซัปโปโร มีร้านค้ ากว่า 600
ร้ าน โรงภาพยนต์โรงแรม และจุดชมวิวที่ชนสู
ั ้ งสุดชัน้ T38 ที่สามารถชมวิวเมืองซัปโปโรได้ 360 องศา ซึ่งหาก
วันไหนอากาศดีๆ ก็จะมองเห็นได้ ไกลถึงท่าเรื อเมืองโอตารุ ภูเขามารุยามะ ภูเขาซันกากุ รวมทัง้ สถานที่เล่นสกี
อันเลือ่ งชื่อของเมืองนิเซโกะ
และสามารถชมวิวช่วงกลางคืนงดงามเป็ นพิเศษ
*** เพื่อให้ ทา่ นได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื ้อกลางวันและค่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ทา่ นได้ เลือกชิมร้ าน
อร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ ในเมืองซัปโปโร ***
ที่พัก : APA Sapporo Hotel & Resort หรือเทียบเท่ า

วันที่หก
เช้ า

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (9)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน )
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่ ”
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน TG 671
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลมื

1045
1545

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น

*** ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลู ก ค้า ที่มีว ัต ถุ ประสงค์เพื่อ ท่อ งเที่ยวหรือ สารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิ เสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
ท่ านละ
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)
ท่ านละ
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียงเสริม)
ท่ านละ
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียงเสริม)
ท่ านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ
มีต๋ วั แล้ วลด
ท่ านละ

50,900.- บาท
46,900.- บาท
46,900.- บาท
37,900.- บาท
10,000.- บาท
21,000.- บาท

***กรุณาอ่ านเงื่อนไขด้ านล่ างก่ อนชาระมัดจาทุกครัง้
และรบกวนส่ งสาเนาพาสปอร์ ตก่ อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชันทั
้ ศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ าประกันอุบตั ิเหตุระหว่ างการเดินทาง 50%)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง

4. ค่าภาษีเชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขการชาระเงิน  สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทัง้ หมดก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 14 วัน
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป คืนมัดจาทังหมด
้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จา่ ยเบื ้องต้ น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทังหมด
้
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
6. ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับ
สายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์
ทังหมด
้
ไม่วา่ ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
7. กรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะยื่นวีซา่ และฟั งผลวีซา่ หลังจากวันที่ทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว ถ้ าวี
ซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษัทฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินใน
แต่ละกรุ๊ป)
8. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลีย่ น
หรื อปั ญหาอื่นๆ โดยทาง บริ ษัทฯ จะแก้ ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
2. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการ

เดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติตา่ งๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ ก็ตอ่ เมื่อทางสายการบิน และ

โรงแรมที่พกั ได้ ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้
้ แล้ ว
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5. ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้ าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน

ไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้ า (PRE CHECK IN) อาจต้ องนัง่ แยกกันทังกรุ
้ ๊ ป แต่ทางบริ ษัทจะพยายามจัดให้ สมาชิกแต่ละ
บ้ านได้ นงั่ ด้ วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปนุ่ อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ทอ่ งเที่ยว

ต่างๆ ร้ านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้ าจะปิ ดบางส่วน ร้ านอาหารปิ ดเร็ วกว่า
ปกติ ขอให้ ทา่ นทาความเข้ าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปนุ่ ห้ องพักมีขนาดค่อนข้ างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้ จองห้ องพัก สาหรับ 2-3 คน / ห้ อง หากท่านจอง

ห้ องแบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้ วต้ องการเปลีย่ นภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปนุ่ ไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง

ถนนค่อนข้ างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้ าโรงแรมได้ จาเป็ นต้ องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือ
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลง

ต่างๆ ทังหมด
้
...โปรดอ่ านข้ อความให้ ถ่ ถี ้ วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง...

