03_BW_TG_JP

BIG SOUNKYO-SAPPORO (LAVENDER)

ฮอกไกโด ซัปโปโร ฟุราโน่ โซอึนเคียว
6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย
เปิ ดโลกใบใหญ่กบั เส้นทางญีป่ ุ่ นสุดแสนโรแมนติก มนต์เสน่ห์แห่งเกาะฮอกไกโด
: ชมศิลปะบนนาข้าว ที่ 1 ปี มีครั้งเดียว
: ชมทุ่งดอกไม้หลากสี ไฮไลท์ขอฮอกไกโดในช่วงฤดูรอ้ น
: นังรถกระเช้
่
าขึ้ นภูเขาไฟอุซึ ชมทะเลสาบโทยะและภูเขาโชวะชินซัง
: พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่น้ าแร่ออนเซน 2 คืน
: พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ แบบไม่อ้ นั พร้อมน้ าจิ้ มซี ฟู้ดรสเด็ด

ศิลปะบนนาข้าว

ทุ่งดอกไม้หลากสี

สะสมไมล์ 50%

บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3ชนิด
MEAL

DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่ )
ซัปโปโร – อาซาฮิคาว่า – หมู่บา้ นราเม็ง – ศิลปะ
บนนาข้าว-คามิคาว่า-คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน –
โซอุนเคียว - น้ าตกริวเซย์และน้ าตกกิงกะ
โซอุนเคียว –บิเอะ – สวนชิกิไซ - สระมรกด Blue
Pond – ฟูราโน่ –ฟาร์มโทมิตะ -โรงงานชีส – ซัปโป
โร
โอตารุ-คลองโอตารุ–โรงเป่ าแก้ว–พิพิธภัณฑ์กล่อง
ดนตรี–โทยะ- นังกระเช้
่
าขึ้ นภูเขาไฟโชวะชินซังฟาร์มหมีสีน้ าตาล
โทยะ – ซัปโปโร – มิตซุย เอ้าท์เลต – โรงงานช๊อก
โกแลตอิชิยะ– อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า – หอ
นาฬิกาโบราณ –ช็อปปิ้ งถนนทานุ กิโคจิ

2
3
4
5
6

ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้ า

กลางวัน

เย็น

HOTEL

SOUNKYOU KANKO
HOTEL
“พิเศษ แช่อ็องเซ็ น”
NEW OTANI INN SAPPORO
“พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์
3ชนิด
TOYA MANASEIKAKU
HOTEL
“พิเศษ แช่อ็องเซ็ น”
NEW OTANI INN SAPPORO
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กาหนดการเดินทาง

8 - 13 กรกฎาคม 2560
วันแรกของการเดินทาง (1)

63,900.-

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิฯ

พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าทีค่ อยให้ การ
ต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ
23.45 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญีป่ ุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
วันทีส่ องของการเดินทาง (2)
ชิโตเซ่ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บา้ นราเม็ง – ศิลปะบนนาข้าว - คามิคาว่า
ไอซ์พาวิลเลียน – โซอุนเคียว – น้ าตกริวเซย์และน้ าตกกิงกะ
08.30 น.+1(เวลาท้องถิน่ เร็วกว่า 2 ชม.)
ถึงสนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร แห่งเกาะฮอกไกโด เกาะเหนือสุด
ของประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธตี รวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว พร้ อมเชค
สัมภาระ หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองฮาซาฮิคาว่า นาท่านไปยัง “หมู่บา้ นรา
เม็งอาซาฮิคาว่า” ที่แห่งนี้จะประกอบด้ วยร้ านราเมนที่มีช่ ือเสียง 8 ร้ านที่ต่างแข่งขัน
กันทาราเมนของตนเองให้ อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมา
และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อให้ เป็ นที่เลื่องลือไปทั่ว
โลก อะซะฮิคะวะราเมนนั้น มีประวัติมายาวนาน นับย้ อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซึ่ง
ในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได้ กาเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลาย
ชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมนที่เป็ นต้ นแบบเฉพาะของอาซาฮิคาว่า
ก็ได้ กาเนิดขึ้นจากความคิดสร้ างสรรค์ต่างๆ เช่น การทาให้ นา้ ซุปร้ อนอยู่ได้ นานโดย
เคลือบผิวหน้ าด้ วยนา้ มันหมู นา้ ซุปรสซีอ้ วิ ที่เคี่ยวด้ วยกระดูกหมู และนา้ สต๊อคซีฟู๊ด
เช่น นิโบะชิ(ปลาซาร์ดีนแห้ ง) และเส้ นบะหมี่ท่มี ีส่วนผสมของนา้ น้ อยกว่า และด้ วย
เหตุน้ ีหมู่บ้านราเมนอะอาซาฮิคาว่าก็ได้ เปิ ดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 1996 เนื่องด้ วย
ผู้คนเริ่มกล่าวขวัญถึงอาซาฮิคาว่าราเมน
และเพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็ นความ
ภาคภูมิใจของอาซาฮิคาว่า นี้ให้ เป็ นที่ร้ ูจักมากยิ่งขึ้น ในบริเวณหมู่บ้านอาซาฮิคาว่า รา
เมนยังมีศูนย์การค้ าสาหรับช้ อปปิ้ งหลังจากอิ่มอร่อยกับราเมนแล้ ว
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บา้ นราเมง (1)(Cash back ท่านละ 1,500 YEN)
***ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อรับประมานเมนูราเมงตามใจชอบ***
19.00 น.
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นาท่านเดินทางชมศิลปะบนนาข้าว ที่ 1 ปี จะมีแค่ครั้งเดียว เป็ นการวาดภาพโดยการ
ใช้ นาข้ าวแทนผืนผ้ าหรือกระดาษใช้ พันธุข์ ้ าวแต่ละชนิดแทนสีต่างๆ และมีชาวนาจาก
แต่ละท้องถิ่นร่วมแรงร่วมใจกันสร้ างสรรผลงานบนผืนนาขนาดใหญ่ โดยแต่ละปี จะมี
ลวดลายที่ต่างกันออกไป
และช่วงที่ทุง่ ข้ าวออกลวดลายที่สวยงามที่สุดก็คือช่วง
กลางเดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี หลังจากนั้นนาท่านเดินทาง
ไปสัมผัสกับความงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตาของ ไอซ์พาวิลเลียน ซึ่งเป็ นสถานที่จัด
แสดงงานศิลป์ จากหิมะได้ อย่างสวยงาม ท่านจะได้ ช่ืนชมกับผลงานปั้นการแกะสลัก
และการตกแต่ง อย่างวิจิตรพิสดารของบรรดาเหล่าศิลปิ นทั้งหลาย
แล้ วนาท่าน
เดินทางสู่ โซอุนเคียว หมู่บ้านเล็กๆ ในตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซังเป็ น
สถานที่ยอดนิยมสาหรับการเดินเล่น ไต่เขา และทากิจกรรมกลางแจ้ งต่างๆ นาทุกท่าน
ชมความสวยงามของ น้ าตกกิงกะ หรือนา้ ตกแม่นา้ สีเงิน ที่จะไหลไขว้ ไปมาคล้ ายเส้ น
ไหมสีเงิน และ น้ าตกริวเซย์ หรือนา้ ตกดาว ตก ที่ไหลออกมาจาซอกหน้ าผา ทาให้ ดู
คล้ ายดาวตกจากท้ องฟ้ า ด้ วยเหตุน้ ีทาให้ ท่แี ห่งนี้กลายเป็ นที่พักผ่อนที่มีช่ ือเสียงของ
ชาวญี่ปุ่นอีกด้ วย
นาท่านเข้ าสู่ท่พี ัก SOUNKYO KANKO HOTEL (หรือเทียบเท่า)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
(“โซอุนเคียว” เป็ นเมืองทีม่ ชี ื่อเสียงด้านการอาบน้าแร่ หรือ ออนเซ็ นเป็ นอย่าง
มาก แม้กระทัง่ ชาวญี่ปุ่นเองยังต้องมาพิสูจน์การอาบน้าแร่ ทนี่ เี่ พือ่ เป็ นการผ่อน
คลายจากการทีไ่ ด้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทัง้ วัน)
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
โซอุนเคียว –บิเอะ – สวนชิกไิ ซ - สระมรกด Blue Pond – ฟูราโน่
ฟาร์มโทมิตะ - โรงงานชีส – ซัปโปโร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่เมือง บิเอะ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ขม.) ชมเมือง
สระมรกด Blue Pond หรือ “บ่อนา้ สีฟ้า” แห่งเมืองบิเอะ ฮอกไกโด ตั้งอยู่ในฝั่งซ้ าย
ของแม่นา้ Bieigawa ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของเมือง Biei ห่างจากเทือกเขา Tokachi
ประมาณ 2.5 ก.ม. บ่อนา้ แห่งนี้มีความสวยงามและเงียบสงบมาก มีสฟี ้ าสดใสแปลก
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กลางวัน

คา่

ตา สามารถมาชมได้ ท้งั ปี บ่อนา้ แห่งนี้ (ความจริงเป็ นแอ่งนา้ ขนาดใหญ่) เพิ่ง
จะเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้ โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุ
ของ
ภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้ าสู่เมือง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สวนชิกิไซ
สวนขนาด 70,000 ตารางเมตร ที้ต้งั อยู่ท่เี มืองบิเอะ ทุกๆ ช่วงฤดูร้อนที่สวนแห่งนี้จะ
มีการจัดแสดงดอกไม้ นับ 30 กว่าชนิด จัดเรียงรายสวยงามเต็มสวน ตั้งแต่ดอกลาเวน
เดอร์ ,ดอกดาวกระจาย,ดอกลูพิน,ดอกทานตะวัน และดอกไม้ อ่นื อีกมากมาย ให้ ทา่ น
อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัยหลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองฟูราโน่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นเดินทางสู่ฟาร์มโทมิตะ แหล่ งท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมมากที่สุดในช่ วงฤดู
ร้ อนของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ให้ ท่านได้ ชมความสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ท่ี
บานสะพรั่ งเต็มที่ ในช่ วงกลางเดื อนกรกฎาคมถึงต้ น เดือ นสิงหาคม และทุ่งดอกไม้
หลากสีท่ีจะบานในช่ วงต้ น เดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดื อนสิงหาคม ให้ ท่านได้ อิสระ
ถ่ายรูป และช้ องปิ้ งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้ าที่ทามาจากลาเวนเดอร์ อาทิเช่ น ไอศกรี ม สบู่
ถุงหอม และอื่นๆ อีกมากมาย แล้ วนาท่านเดินทางสู่ โรงงานชีส Furano จะออกจาก
ตัวเมือง Furano มาทางใต้ ประมาณ 3.5 กิโลเมตร เท่านั้น ตัวโรงงานจะ อยู่บนเขา ฟู
ราโนยังเป็ นที่ต้ังของโรงงานผลิต ชีสคุณภาพชั้นยอดของฮอกไกโด ได้ ให้ นักท่องเที่ยว
ทั่วไปเข้ าเยี่ยมชม กระบวนการผลิตตลอดจน ลองลิ้ มชิมรสชาติของชีสคุ ณภาพชนิ ด
ต่างๆ กันถึงโรงงานผลิตรวมถึงชีสสีดา (Black Cheese) ที่ผลิตจากหมึกของปลาหมึก
และใกล้ ๆ กับ โรงงานผลิ ต ชี ส มื อ งฟู ร าโนยั งมี ส่ ว นผลิ ต ไอศกรี ม และพิ ซ ซ่ า ซึ่ ง
นักท่องเที่ยว สามารถทดลองทาเนย ไอศกรีม ขนมปัง และชีส ได้ ด้วยตัวเองอีกด้ วย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (5)
***เมนู สุดแสนพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ขาปู 3 ชนิดแบบไม่อ้ นั ” พร้อมน้ าจิ้ มซี ฟู๊ดรสเด็ด
และเมนู เนื้ อย่างเจงกีสข่านแบบบุฟเฟ่ ต์***
นาท่านเข้ าสู่ท่พี ัก NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL (หรือเทียบเท่า)

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (4)

โอตารุ – คลองโอตารุ – โรงเป่ าแก้ว – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – โทยะ
นังกระเช้
่
าขึ้ นภูเขาไฟอุซึ - ศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุห์ มีสีน้ าตาลโชวะชินซัง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็ นเมือง
ค้ าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 นาทุกท่านเดินทางสู่ โรงเป่ าแก้ว ในเมืองโอ
ตารุ เมืองที่มีช่ือเสียงทางด้ านการเป่ าแก้ วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของ
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การเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ นทุน่ ให้ เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้ าหมายของการเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ น
ของใช้ หรือของที่ระลึกแทน นอกจากนี้ยังมีสอนวิธกี ารเป่ าแก้ วให้ กบั นักท่องเที่ยวด้ วย
ชมความสวยงามของแก้ วหลากสีสนั ดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้ อมทั้งเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากแก้ วอันสวยงามและราคาย่อมเยาว์ ต่อด้ วยนาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์กล่อง
ดนตรี ให้ ทา่ นได้ ทอ่ งไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวน
ให้ น่าหลงใหล ด้ วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงาม
ที่จะทาให้ ทา่ นผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
แล้ ว น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรื อ “โทยะโกะ” ภายในอุ ท ยาน
แห่งชาติชิโกะทสึโทยะ บริเวณทะเลสาบจะมีนา้ พุร้อนกลางแจ้ ง และร้ านขาย
ของฝากตลอดสองข้ างทาง จึงทาให้ บริเวณนี้เป็ นสถานที่พักผ่อนที่มีช่ ือเสียง
อีกแห่งของฮอกไกโด
จากนั้นนาทุกท่าน นัง่ รถกระเช้าขึ้ นภู เขาไฟอุซึ (Usuzan Ropeway) เมือง
โทยะ (Toya) กระเช้ าจะพาเราขึ้ นไปยั ง ยอดเขาอุ ซึ ซึ่ ง พื้ นที่ เ ป็ นแอ่ ง ที่
ค่ อ นข้ างแบนราบ เกิด จากการระเบิ ด และพ่ น เอาส่วนยอดเขาเดิม หายไป
หมด ที่ส ถานี บ นยอดเขาซึ่ งอยู่ บ ริ เวณริ ม ขอบด้ า นตะวั น ออก จะสามารถ
มองเห็นทะเลสาบโทยะทั้งหมดและภูเขาโชวะชินซัง (Showa-shinzan) ได้
จากมุมสูง จากจุดนี้เราสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวปากปล่องภูเขาไฟอุซึ
ภูเขาไฟลู ก เล็ก ที่เกิดใหม่ ล่าสุดเมื่ อปี ค.ศ. 1943 หรื อประมาณ 60 กว่ าปี
เท่านั้ น ถือเป็ นภูเขาไฟที่มีอายุน้อยที่สุดนั บเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่า
ประหลาดใจ ในขณะที่เกิ ด การสั่ น สะเทื อ นของเปลื อ กโลกซึ่ งระเบิ ด ปะทุ
ติดต่อกันยาวนานกว่า 2 ปี เลยทีเดียวและปัจจุบันภูเขาไฟแห่งนี้ได้ อยู่ภายใต้
การดูแลของรัฐบาลในฐานะที่เป็ น “อนุ สรณ์ทางธรรมชาติแห่ งพิเศษ” ให้ ทุก
ท่านอิสระเดินชมทิวทัศน์อนั สวยงามโดยรอบ พร้ อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตาม
อั ธ ยาศั ย นอกจากนี้ บริ เวณเชิ ง เขา ยั ง เป็ นที่ “ศู น ย์อ นุ ร ัก ษ์พ ัน ธุ ์ห มี สี
น้ าตาลโชวะชิ นซัง ” นั บ100 ตัว ที่ใกล้ สูญ พั น ธุ์และหาดู ได้ ยาก ซึ่งเป็ นหมี
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คา่

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (5)

พันธุ์ท่หี าได้ ยากในปั จจุ บัน จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่
เกาะคูรินเท่านั้น
รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมทีพ่ กั (8)
นาท่านเข้ าสู่ท่พี ัก TOYA MANSEIKAKU HOTEL (หรือเทียบเท่า)
*** เชิญท่านอาบนา้ แร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ทีม่ ีชอื่ เสียงของญีป่ ุ่ น ชาวญีป่ ุ่ นเชือ่ กันว่า
ในนา้ แร่นนั้ จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุทีท่ าให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณ
ทางการรักษาอาการปวดเมือ่ ยต่างๆได้ ***
โทยะ – ซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เล็ต – โรงงานช๊อกโกแลตอิชิยะ – หอนาฬิกา
ทีว่ ่าการอาเภอเก่าฮอกไกโด – ช๊อปปิ้ งย่านทานุกิโคจิ

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นาท่านเดินทางสู่ มิตซุยเอ้าท์เล็ต แหล่งช้ อปปิ้ งสาหรับผู้ท่รี ักการช้ อปปิ้ ง
สินค้ าแบรนด์เนม สถานที่น้ ีจะเป็ นที่เหมาะสมกับความต้ องการของท่านอย่าง
สมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีร้านค้ ามากกว่าร้ อยร้ านค้ า แบรนด์ต่าง ๆ จากฝั่ง
อเมริกาและยุโรป อาทิ Timberland, Brooks Brothers, Coach, Cole Haan,
Onitsuka Tigers, Adidas และอีกมากมายให้ ทา่ นได้ เลือกสรรอย่างจุใจ...
*** อิสระรับประทานอาหารเทีย่ งตามอัธยาศัย ***
นาท่านเดินทางเข้ าสู่เมืองซัปโปโร แล้ วนาท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตช็อคโกแลตที่มีช่ ือเสียงที่สดุ แห่งเกาะฮอกไกโด
นอก
จากช๊อคโกแลตอันเลื่อชื่อแล้ ว ที่น่ียังมีการจัดแสดงต้ นกาเนิดของช๊อคโกแลต
และวิธกี ารทาชิโรอิ โคอิบิโตะ ขนมที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ และด้ านนอก
อาคารยังมีการจัดตกแต่งสวนด้ วยตุก๊ ตาวงดุริยางค์ ที่จะมาแสดงโชว์ให้ ทุก
ท่านได้ ชมด้ วย ให้ ทา่ นอิสระถ่ายรูปและเลือกซื้อช็อคโกแลตที่มีช่ ือเป็ นของที่
ระลึก แล้ วนาท่านชม อาคารทีว่ ่าการรัฐบาลเก่า ซึ่งได้ รับฉายาว่า “วิหารอิฐ
แดง” อายุร้อยกว่าปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็ นอาคารที่ทนั สมัยแห่งเดียวที่
สูง สร้ างเมื่อปี พ.ศ. 2416โดยใช้ อฐิ ไปกว่า 5 ล้ านก้ อน ออกแบบในสไตล์นี
โอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากทาเนียบรัฐบาลของเมืองแมตซาซูเซตส์
โดยตึกหลังนี้ใช้ เป็ นที่ทาการรัฐบาลฮอกไกโดมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2429 เป็ น
เวลากว่า 80 ปี ก่อนที่จะย้ ายไปยังอาคารทาการหลังใหม่ ปัจจุบัน อาคารหลังนี้
ได้ ข้ นึ ทะเบียนเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ
โดยบางห้ องยังจัดแสดง
เรื่องราวความเป็ นมาของเมือง ข้ าวของโบราณ และสัตว์ท่พี บบนเกาะฮอกไก
โด และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สดุ ปัจจุบันเหลือไว้ เพียงความว่างเปล่าแต่ยังคง
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เป็ นพิพิธภัณฑ์ให้ ชนรุ่นหลังได้ ศึกษา แล้ วนาท่านชม หอนาฬิกาโบราณ อายุ
กว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้ เที่ยงตรงแม่นยา ในอดีตเคยเป็ น
สถานศึกษาทางด้ านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด
ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปกับ
ศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ ชิด
ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้ อย่างดี
เยี่ยมแล้ วนาท่านอิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ถนนทานุกิโคจิ เป็ น
ย่านการค้ าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้ านใต้ ของเมือง โดยมีพ้ ืนที่
ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจะเป็ นแหล่งรวมร้ านค้ าต่างๆ อย่างร้ านขาย
กิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยัง
เป็ นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้ วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุก๊ ตา
มากมาย นอกจากนั้นที่น่ียังมีการตกแต่งบนหลังคาด้ วยตุก๊ ตาทานุกขิ นาดใหญ่
อีกทั้งยังมีศาลเจ้ าทานุกอิ นั เก่าแก่ท่สี ร้ างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้ วย
คา่
*** อิสระรับประทานคา่ ตามอัธยาศัย ***
นาท่านเข้ าสู่ท่พี ัก NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL*4 (หรือเทียบเท่า)
วันทีห่ กของการเดินทาง (6)
ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
เช้า
10.30 น.
15.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
ได้ เวลาอันสมควร นาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 671
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

*************************************************
รายการทัวร์อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
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BIG SOUNKYO-SAPPORO (LAVENDER)

ฮอกไกโด ซัปโปโร ฟุราโน่ โซอึนเคียว
6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย
เปิ ดโลกใบใหญ่กบั เส้นทางญีป่ ุ่ นสุดแสนโรแมนติก มนต์เสน่ห์แห่งเกาะฮอกไกโด
อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

8 – 13 กรกฎาคม

ราคาต่อท่าน

รวมตั ๋วเครือ่ งบิน

ไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิน

ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
(มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต้งั แต่ 2-7 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
(ไม่มีเตียงเสริม)
พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

63,900 บาท
56,900 บาท

33,900 บาท
33,900 บาท

56,900 บาท

33,900 บาท

50,900 บาท

29,900 บาท

10,500 บาท

***เนือ่ งจากทางโรงแรมแจ้งสาหรับเด็กที่อายุต้ งั แต่ 7 ปี ขึ้ นไปต้องนอนมีเตียง
*** อัตรานี้ รวม: ภาษีน้ ามันของสายการบิน ณ วันที่ 3 เมษายน 60
*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสาร จานวน 25 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่ตา่ กว่า 25 ท่าน
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นงบนเครื
ั่
่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน กรุณาแจ้งพร้อม
ตอนจองทัวร์ หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนออกตัว๋ เพือ่ บริษทั ฯ จะได้ดาเนินการแจ้งให้ทาง
สายการบินทราบ แต่ได้ตามที่ท่านขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบั สายการบินจะพิจารณา***

อัตรานี้ รวม
1. ค่าพาหนะและนาเทีย่ วตามรายการ
2. ค่าตัว๋ โดยสารเครือ่ งบินตามรายการ
3. ค่าอาหารตามรายการ
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4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
5. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
6. ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
7. น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุเท่านั้น คุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(แบบกรุป๊ ทัวร์) สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเทีย่ วกับทัวร์เท่านั้น
เงือ่ นไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้ าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ ุมครอง ต้ องทาประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้ าสามารถ
จัดทาเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่ค้ ุมครองผู้ท่อี ายุต่า กว่า 6 เดือนหรือเกิน 75 ปี ขึ้นไป
 ลูกค้ าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ ครอง 50% รายละเอียดตามเงือ่ นไขกรมธรรม์
9. แถมฟรี! Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบัสเท่านั้น)
10. ฟรี!! นา้ เปล่าวันละ 1 ขวด
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นุ่
2. ค่าทาหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไ่ ม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ าย 3%
5. ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/ท่าน
6. ไม่มีแจกกระเป๋ า
7. ค่าภาษีน้ ามันทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก!!!!

เงือ่ นไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
บริษทั ฯ ขอรับเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาทต่อการจองทัวร์ 1 ท่าน หากท่านยินดีมดั จาการเดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมัดจาทั้งหมด (เนือ่ งจากเป็ นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม
คิดค่าบริการ 100%) ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

เงือ่ นไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ ายค่าตัว๋ เครือ่ งบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทางยกเลิก
หรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือ่ นไขตามนี้
แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทาการคืนค่ามัดจา 20,000.- บาท.
แจ้ งล่วงหน้ า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาตัว๋ ท่านละ 20,000 บาท
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แจ้ งล่วงหน้ า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจา 20,000.- บาท และมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มดังนี้
- กรณีออกตัว๋ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมัดจาทั้งหมด (บริษัทฯ ต้ องออกตัว๋ โดยส่วน
ใหญ่อย่างน้ อย 15 วันก่อนเดินทาง)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือกรณีใดๆก็ตาม ขอยึดมัดจาทั้งหมด
แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง หรือไม่ใช้ บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคื นเงินไม่ว่ากรณีได
ๆทั้งสิ้น
การสะสมไมล์ของสายการบิน
* การเดินทางเป็ นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ ใน
เครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน
กระเป๋ าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋ าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้ ) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ ท้องเครื่องบิน นา้ หนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม (หาก
นา้ หนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้ ) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
* กระเป๋ าสาหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุุญาตให้ ได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว)
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้ โหลดใต้ ท้องเครื่องได้ แค่ทา่ นละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1
ใบ/ท่านเช่นกัน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ลี ูกค้ าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว หรือโดนปฎิเสธการเข้ าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่เี หนือการณ์ควบคุม
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ในระหว่างการทาทัวร์
9. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยให้ ครบถ้ วน
(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษัทฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้ า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก
ข้ อให้ ทุกท่ านข้ อมูลตอบความจริง แล้ วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที)่
1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์.................................................................................................................
2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้ องทัวร์........................................................................................................................
3. จานวน ผูเ้ ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้ หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน
***เนื่องจากทางโรงแรมแจ ้งสาหรับเด็กทีอ
่ ายุตงั ้ แต่ 7 ปี ขึน
้ ไปต ้องนอนมีเตียง

4. เบอร์ติดต่อ ......................................................................................
พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียดเงือ่ นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถ้วน
5. ประเภทห้องพัก
3.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็ นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............ห้อง
3.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง
3.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
3.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
3.5 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
6. อาหาร
ไม่ทานเนื้ อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
อื่นๆ............................................................
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรสั

เคย ประเทศ.......................................................

8. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได้ 50% (ถ้ามี)..............................
9. ต้องการเลือกทีน่ งั ่
ริมทางเดิน
ริมหน้าต่าง อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้ เลย)
ลงชื่อ ผูจ้ อง.....................................................................................................
*** กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางภายใน 7 วัน หลังจากทาการจอง และเก็บพาสปอร์ตตัวจริงก่อนเดินทาง 7 วัน***
ละเก็บพาสปอร์ตตัวจริงก่อนเดินทาง 7 วัน***

