รห ัสโปรแกรม : 17730 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

COLORFUL HOKKAIDO 6D4N
โดยสายการบินไทย TG พร้ อมสะสมไมล์ 50%

ไฮไลท์ ของโปรแกรม
 บินตรง กรุ งเทพฯ- ชิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจาชาติ THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)
พร้ อมบริการอาหารและการบริการแบบ FULL SERVICE
 ช้ อปปิ้ งเต็มทีก่ บั นา้ หนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักโซอุนเคียว 1 คืน / อาซาฮิคาว่ า 1 คืน และซัปโปโร 2 คืน
 เทีย่ วครบทุกไฮไลท์ เมืองบิเอะ บ่อน้ าสี ฟ้า น้ าตกฮิโรชิเงะ เส้นทางสาย PATCHWORK
 ชมทุ่งพิงค์มอส ชิบะซากุระ สวนทิวลิปคามิยเุ บ็ทสึ พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ าแข็งคามิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 เมืองซัปโปโร หอนาฬิกาโบราณ อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า ศาลเจ้าฮอกไกโด คลองโอตารุ
 ช้อปปิ้ งเต็มอิ่มย่านดัง ถนนทานุกิโคจิ อิออน มอล์ มิตซุยเอาท์เล็ท
 เปิ ดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุ ขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น
JPTG12
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พิเศษ!!! อิม่ อร่ อยกับเมนูบุฟเฟต์ ปิ้งย่ าง YAKINIKU + ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด แบบฉบับของญีป่ ุ่ น
พร้ อมบริการเครื่ องดื่ม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่ อ้นั และเมนูวาไรตีบ้ ุฟเฟต์ ให้ ท่านได้ อมิ่ แบบไม่ อ้นั อย่ างจุใจ
วัน
โปรแกรมการเดินทาง
1 กรุ งเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สนามบินชิโตเสะ - เมืองบิเอะ - น้ าตกชิโรฮิเงะ - สระน้ าสี ฟ้า (Blue
2
Pond) - เส้นทางสาย PATCHWORK - น้ าตกกิงกะและน้ าตกริ วเซ
3

4

5
6

ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป คามิยเุ บ็ทสึ - พิพิธภัณฑ์หิมะ
และน้ าแข็งคามิคาว่า - อิออนมอล์ อาซาฮิคาว่า
พิพิธภัณฑ์ โอะโตโกยาม่าสาเก - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - เมืองโอตารุ
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่ องแก้วและกล่องดนตรี - เมืองซัปโปโร
ช้อปปิ้ งย่านทานุกิโคจิ
โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า สวนโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซปั โปโร - มิตซุย
เอ้าท์เล็ต
สนามบินชิโตเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ

เช้ า
-

กลางวัน
-

เย็น
-

โรงแรมทีพ่ กั
SOUNKAKU GRAND
HOTEL หรื อเทียบเท่า
ART HOTEL
ASAHIKAWA
หรื อเทียบเท่า
IBIS STYLES
SAPPORO
หรื อเทียบเท่า

























IBIS STYLES
SAPPORO หรื อเทียบเท่า





-

-

กาหนดการเดินทาง
เดือนพฤษภาคม 63
พักเดีย่ ว

JPTG12

26 - 31 พ.ค. 63
เพิม่ ท่ านละ

43,999.9,900.-

2

วันแรก
20.45 น.

กรุ งเทพฯ - ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C
สายการบินไทย TG โดยมีหัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้า ที่ของบริ ษทั ฯ รอต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อน
ขึ้นเครื่ อง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

23.45 น.
วันทีส่ อง
08.30 น.

กลางวัน

JPTG12

ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย TG เทีย่ วบินที่ TG670
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
สนามบินชิ โตเสะ - สนามบินชิโตเสะ - เมืองบิเอะ - นา้ ตกชิโรฮิเงะ - สระนา้ สี ฟ้า (Blue Pond) - เส้ นทางสาย
PATCHWORK - นา้ ตกกิงกะและนา้ ตกริวเซ
เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีป่ ุ่ น
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เป็ นเมืองเล็กๆ ล้อมรอบด้วยภูมิทศั น์ที่งดงามของภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่
วิธีที่จะเพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ของเมืองนี้ คือ การขี่จกั รยาน หรื อขับรถผ่านเนิ นเขา และเยี่ยมชมทุ่งดอกไม้
ระหว่างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

3

ค่า
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จากนั้นนาท่านสู่ น้าตกชิ โรฮิเงะ เป็ นน้ าตกที่มีความสวยงาม ติด1ใน5 ของน้ าตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไก
โด น้ าตกแห่ งนี้ มีความสู งประมาณ 30 เมตร ซึ่ งน้ าที่ไหลลงมานั้นเป็ นน้ าบาดาลที่ออกมาจากรอยแตกของ
หน้า ผาไหลลงสู่ แม่ น้ า บิ เอะ ความโดดเด่ นของสี แม่ น้ า ที่ เป็ นสี ฟ้ า อมเขี ย ว เป็ นอี ก ไฮไลท์ที่พ ลาดไม่ ไ ด้
หลังจากนั้นนา ท่านเดิ นทางสู่ สระน้าสี ฟ้า BLUE POND ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ าบิเอะกาวา ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ นอกเมืองน้ าพุร้อนชิโรกาเนะ(Shirogane Onsen) ห่ างจากเทือกเขา Tokachi
ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตั้งชื่ อตามสี ของน้ าที่เกิ ดจากแร่ ธาตุตามธรรมชาติ โดยเกิ ดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟโทคาชิ ที่ปะทุข้ ึนเมื่อปี 1988 ไหลเข้าสู่ เมือง จากลานจอดรถใช้เวลาเพียง 5-10
นาทีในการเดิ นผ่านป่ าไปยังสระน้ า อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปเก็บความประทับใจ หลังจากนั้นเดินทางไปยัง
เส้ นทางสาย PATCHWORK ตลอดเส้นทางสาย Patchwork ที่มีความสวยงามราวกับผ้าหลายผืนมาตัดปะ
วางต่อกันเป็ นระยะทางยาว จะสวยเป็ นพิเศษในช่ วงฤดู ร้อน จุ ดชมวิวระหว่างทางที่ น่าสนใจ คือ ต้นเคน
และแมรี่ (Ken & Mary Tree) ทิวทัศน์ที่ใช้ในภาพยนตร์ โฆษณา “สไกไลน์” ของบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ ฉาย
ในยุคทศวรรษ 1970 ทาให้ผคู ้ นต่างแวะเวียนมาถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกันมาเนิ่ นนาน ต้นเซเว่นสตาร์ ส (Seven
Stars Tree) ต้นพ่อแม่ลูก (Parents and Child Tree) ให้ท่านได้ชมความสวยงามผ่านเนิ นเขาและชมทุ่งดอกไม้
ตลอดเส้นทาง หลังจากนั้นนาท่านชมความสวยงามของ น้าตกกิงกะ และ น้าตกริว เซ น้ าตกกิงกะ เป็ นสาย
ธารไหลลงมาสวยงามเป็ นเส้นเล็กๆ สี ขาวเหมือนเส้นด้าย ส่ วนน้ าตกริ วเซ เป็ นน้ าตกสายใหญ่ไหลด้วยความ
แรงเพียงสายเดียว และน้ าตกทั้งสองได้ชื่อว่าเป็ นน้ าตกคู่สามีภรรยาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซทซึ ซงั
รับประทานอาหารค่า (2) เมนู BUFFET
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั SOUNKAKU GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน
ห้ ามพลาด: เปิ ดประสบการณ์การอาบน้ าแร่ เพื่อสุ ขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน้ าแร่ ในแบบของญี่ปุ่น
สรรพคุ ณการอาบน้ าแร่ : การอาบน้ าแร่ สามารถรั กษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่ นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกล้ามเนื้ อช่ วยให้โลหิ ตในร่ างกายหมุนเวียนได้ดีข้ ึนช่วยขับสิ่ งอุดตันใต้ผิวหนังและรู ขุมขนทา
ให้ผวิ หนังสะอาดบารุ งผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึ งเครี ยด

4

วันทีส่ าม
เช้ า

ทุ่งพิงค์ มอส (ชิ บะซากุระ) - สวนทิวลิป คามิยุเบ็ทสึ - พิพธิ ภัณฑ์ หิมะและนา้ แข็งคามิคาว่า - อิออนมอล์
อาซาฮิคาว่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านออกเดินทางสู่ ทุ่งพิงค์ มอส ชิ บะซากุระ ทาคิโนะอุเอะ (ShibazakuraTakinoue Park) ซึ่ งในช่ วงต้น
เดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี ดอกชิบะซากุระ (Shibazakura) หรื อดอกพิงค์มอส (Pink
Moss) จะผลิดอกสี ชมพูเล็กๆน่ารัก ให้ได้เพลิดเพลินกับความงามของดอกไม้สีชมพูที่บานสะพรั่งเต็มพื้นที่
สวนขนาดใหญ่กว่า 100,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยกลิ่นหอมหวานจากดอกไม้ที่อบอวลอยูท่ วั่ บริ เวณ และ
บริ เวณโดยรอบจะมีการจัดเทศกาลออกร้านขายอาหารและของที่ระลึก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนทิวลิป
คามิยุเบ็ทสึ KAMIYUBETSU PARK ให้ท่านได้ชมความงดงามของดอกทิวลิ ปกว่า 1 ล้านต้น ในช่ วง
เทศกาล Kamiyubetsu Tulip Fair จะมีดอกทิวลิปหลากสี สันกว่า 120 สายพันธุ์เบ่งบานสะพรั่งเต็มพื้นที่กว่า
JPTG12
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70,000 ตารางเมตร โดยมีกงั หันลมขนาดใหญ่ต้ งั อยูก่ ลางสวน ให้บรรยากาศคล้ายสวนดอกไม้ในแดนยุโรป
ภายในยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับดอกทิวลิป ร้านขายของที่ระลึกและผลิ ตภัณฑ์เกี่ ยวกับทิว
ลิป รวมถึงร้านอาหารให้ลิ้มลองอาหารรสเลิศไปพร้อมกับนัง่ ชมทิวทัศน์ของทุ่งดอกทิวลิป

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ พิพิธภัณฑ์ หิมะและน้าแข็งคามิคาว่ า KAMIKAWA ICE PAVILION เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ความหนาวเย็นแห่ งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อุณหภูมิ
ด้านในตั้งไว้ -20 องศาเซลเซี ยสตลอดปี ภายในมีเสาน้ าแข็งและกาแพงน้ าแข็งขนาด 600 ตารางเมตร ที่ใช้
เวลาสร้างด้วยวิธีทางธรรมชาติถึง 25 ปี ทางเดินอุโมงค์น้ าแข็งที่ประดับประดาด้วยไฟสวยงาม บาร์ น้ าแข็ง
และถ้ าจาลองหิ นงอกหิ นย้อย รวมถึงชมดาราขึ้นชื่ อของที่นี่อย่าง คลิโอเนะ (Clione) หรื อผีเสื้ อทะเลซึ่ งเป็ น
สั ต ว์น้ า เค็ ม ที่ อ าศัย อยู่ใ ต้น้ า แข็ ง อี ก ด้ว ย หลัง จากนั้น น าท่ า นช้อ ปปิ้ ง อิอ อนมอล์ อาซาฮิ ค าว่ า มี สิ น ค้า
หลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ ม เครื่ องใช้ไฟฟ้ า หนังสื อ ยาชนิ ดต่างๆ ตลอดจนสิ นค้าประเภท
อาหาร เหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการซื้ อของที่ระลึก ของฝาก ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั ART HOTEL ASAHIKAWA หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่

พิพธิ ภัณฑ์ โอะโตโกยาม่ าสาเก - สวนสั ตว์อาซาฮิยาม่ า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ว
และกล่องดนตรี - เมืองซัปโปโร - ช้ อปปิ้ งย่ านทานุกโิ คจิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านเดิ นทางสู่ พิพิธภัณฑ์ โอะโตโกยาม่ าสาเก เป็ นพิพิธภัณฑ์แนะนานักท่องเที่ยวถึ งประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของการบ่มสาเกในเมืองAsahikawa มีการจัดแสดงห้องสาหรับอุปกรณ์ผลิตสาเกโบราณ นอกจาก
สาเกแล้วยังมีอุปกรณ์ที่มีคุณค่าและงานเขียนตั้งแต่สมัยEdo เช่น Ukiyo-eงานเขียนบนแผ่นไม้ จากนั้นนา
ท่านเดิ นทางสู่ สวนสั ตว์ อะซาฮิยาม่ า (Asahiyama Zoo) เป็ นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสี ยงในแถบรอบนอกของ
เมื องอะซาฮิ กาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่ งทางสวนสัตว์อนุ ญาตให้ผูเ้ ข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิ ดจาก
หลากหลายมุมมอง เป็ นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่ งอื่นๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ า
ของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยูต่ รงกลางของโซนหมีข้ วั โลกและหมาป่ า ผูเ้ ข้าชมจะมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน

เช้ า

กลางวัน
JPTG12

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
6

ค่า

วันที่ห้า
เช้ า

JPTG12

จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่าง
ทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายของ
ญี่ปุ่น โอตารุ เป็ นเมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่ นอายประหนึ่ งว่าเดิ นอยู่ในเมืองเวนิ ส
แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่ อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่ งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.
1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่ งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่ งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้า จาก
คลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับ
อาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่
ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทาด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ สร้างขึ้นในปี 1910 ปั จจุบนั
นับเป็ นมรดกทางสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็ นสมบัติของชาติ ให้ท่านได้ท่องไปใน
ดินแดนแห่ ง MUSIC BOX และเลื อกซื้ อเป็ นของฝากอิสระตามอัธยาศัย ชม เครื่ องแก้ วโอตารุ แหล่งทา
เครื่ องแก้วที่มีชื่อเสี ยงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสี สันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่ อง
แก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่ องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่ นชม และเลือกซื้ อได้ เมืองนี้ มีชื่อเสี ยงในด้าน
การทาเครื่ องแก้วต่างๆ นาท่านชม นาฬิ กาไอนา้ เรื อนแรกของญีป่ ุ่ น สไตล์องั กฤษที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบน
โลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ า มีเสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ าอีกเรื อนที่แคนาดา
ให้ได้ชื่นชมและเก็บภาพความประทับใจไว้ไว้เป็ นที่ระลึ ก หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนทานุ กิโคจิ
เป็ นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็ นแหล่งรวม
ร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่ องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์ แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็ น
ศูนย์รวมของเหล่ าวัยรุ่ นด้วย เนื่ องจากมี เกมเซ็ นเตอร์ และตู ห้ นี บตุ๊กตามากมาย ร้ อนดองกี ร้ าน 100 เยน
นอกจากนั้นที่นี่ยงั มีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุก๊ ตาทานุกิขนาดใหญ่อีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8)
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั IBIS STYLES SAPPORO หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน
โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้ าฮอกไกโด - อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า -สวนโอโดริ - หอนาฬิ กาโบราณ
พิพธิ ภัณฑ์ เบียร์ ซัปโปโร - มิตซุ ยเอ้ าท์ เล็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
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นาท่านเดิ นทางสู่ โรงงานช็ อกโกแลต (SHIROI KOIBITO) แหล่งผลิ ตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสี ยงของ
ประเทศญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานสร้างขึ้นในสไตล์แบบยุโรป ที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่ งมีช็อคโก
แลตที่ข้ ึนชื่ อที่สุดของที่น้ ี คือ SHIROI KOIBITO มีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ให้ท่านได้อิสระ
เลื อกซื้ อช็ อคโกแลตเป็ นของฝาก จากนั้นเดิ นทางสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด เดิ มชื่ อศาลเจ้าซัปโปโร เป็ นศาล
เจ้าของศาสนาพุทธนิ กายชิ นโตประจาเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่ มพัฒนาเกาะ ได้อญั เชิ ญเทพ
มาประทับทั้งหมด 4 องค์ จากศาลเจ้ามี พ้ืนที่เชื่ อมต่อกับสวนมารุ ยามะ ในฤดู ใบไม้ผลิ เหมาะแก่การชม
ดอกไม้ ให้ท่านได้สักการะสิ่ งศักดิ์สิทธ์และขอพรต่อเทพเจ้า หลังจากนั้นนาท่านชม อาคารที่ทาการรัฐบาล
เก่ า สร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ ถือเป็ นสัญลักษณ์ แห่ งเมือง ซัปโปโร ทาให้
นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม นามาจากที่ทา
การรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้
โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้ เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสู งที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์
ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็ น
สมบัติที่มีความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม และสาหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สาคัญทางการเมืองของ
รัฐบาลญี่ปุ่น นาท่านสู่ สวนโอโดริ เป็ นถนนซึ้ งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สี เขียวของ
ต้นไม้ทาให้สถานที่แห่ งนี้ เป็ นที่นิยมของคนเมืองในการเดิ นเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุ ดของถนนเป็ น
ที่ต้ งั ของหอเสาทีวสี ู ง 147.2 เมตร ภายในบริ เวณนี้มีร่องไม้ดอก น้ าพุ และประติมากรรมเป็ นชิ้นๆ ตั้งประดับ
อยู่ แล้วนาท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือ หอนาฬิ กาโบราณ เมืองซัปโปโร ซึ่ งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878
ปั จจุบนั ถื อว่าเป็ นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากนี้ ยงั ถื อว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่ ง
ยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นสมบัติล้ าค่าทางวัฒนธรรมที่
สาคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย
กลางวัน

JPTG12

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนั้นนาท่าน พิพิธภัณฑ์ เบียร์ ซัปโปโร เป็ นพิพิธภัณฑ์เบียร์ แห่ งเดียวในประเทศญี่ปุ่นและตั้งอยูใ่ นซัปโป
โรการ์ เด้นพาร์ ค อาคารก่ออิ ฐแดงถู กสร้ างโดยโรงงานน้ าตาล Monbetsuในปี ค.ศ. 1879 ในฐานะผูผ้ ลิ ต
น้ าตาลหัวผักกาด หลังจากสิ้ นสุ ดสงครามชิ โน-ญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1895 ความต้องการในตลาดน้ าตาลลดลง
บริ ษทั เบียร์ ซปั โปโร จึงได้ซ้ื อ และปรับปรุ งโรงงานน้ าตาลเพื่อใช้เป็ นโรงเบียร์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
มิตซุ ยเอ้ าท์ เล็ต MITSUI OUTLET เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายแบรนด์ดงั ระดับโลก และแบ
รนด์ญี่ปุ่น อาทิ MK MICHAEL KORS, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE
TESSILE ฯลฯเลือกซื้ อกระเป๋ าไฮโซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ
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ค่า

เลือกดูเครื่ องประดับและนาฬิกาหรู อย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI และสิ นค้าอื่นๆ
อีกมากมายในราคาลด 30-80 % ซึ่งภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ สาหรับให้ท่านได้นงั่ ผ่อนคลายอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (11)
SPECIAL: เมนูพเิ ศษ บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างสไตล์ ญปี่ ุ่ น พร้ อมปูยกั ษ์ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปูขน
ปูทาราบะ ปูนา้ เย็นแห่ งเกาะฮอกไกโดทีไ่ ด้ รับการกล่ าวขานจากนักโภชนาการญีป่ ุ่ น
ว่ าเป็ นปูนา้ เย็นทีม่ ีรสชาติอร่ อยทีส่ ุ ดให้ ทุกท่ านได้ อมิ่ อร่ อยกันแบบไม่ อ้นั

พิเศษ!!! ++ บริการเครื่ องดื่ม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่ อ้นั ++
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั IBIS STYLES SAPPORO หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่หก
เช้ า
10.30 น.
15.30 น.

JPTG12

สนามบินชิโตเสะ - ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (12)
สมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินชิ โตเสะ
เดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย TG เทีย่ วบินที่ TG671
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
************************
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*** หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรื อ
การจราจรเป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ ุ่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น
สามารถให้ บริการวันละ10 ชั่ วโมง มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลักจึงขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่ องเทีย่ วตามสถานทีใ่ น
โปรแกรมการเดินทาง****

โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พกั ที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับเดียวกัน
ทางบริษทั จะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1–3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง
2) สาหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มีห้องพักสาหรั บ 3 ท่ าน ซึ่ งท่ านอาจจะต้ องพักเป็ น ห้ องที่นอน
2 ท่ าน และ 1 ท่ าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพักจะไม่ มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่ เพียง 1 เตียง สาหรั บนอน 2 ท่ านเท่ านั้น
และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษทั ขออนุญาตจัดห้ องพักให้ ท่าน แบบพักท่ านเดียว/ห้ อง

อัตราค่ าบริการ
วันที่ 26 - 31 พ.ค. 63
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (มีเตียง)
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ มเี ตียง)
จอยแลนด์ ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน
พักเดี่ยวเพิม่

ราคา (ท่ านละ)

43,999.43,999.42,999.28,999.9,900

*** เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ราคา 6,900 บาท ***
*** กรณีทลี่ กู ค้ าต้ องออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรื อไฟล์ ทต่ อ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
ให้ ทราบก่อนทาการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
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ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัดพร้อมภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
(ไม่ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2–3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบินไทย (TG) ขาไปและกลับท่านละ 30 กก.
8. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
JPTG12
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9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะสายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาไว้ )
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่า ใช้จ่า ยส่ วนตัว อาทิ ค่า ท าหนัง สื อเดิ นทาง,ค่ าโทรศัพท์ส่ วนตัว, ค่า ซัก รี ด, มิ นิบ าร์ ในห้อง, รวมถึ ง ค่ าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถและไกด์ ท่านละ 4,000 เยน หรื อประมาณ 1,300 บาท ตลอดทริป ต่ อ 1 ท่าน
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 30 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคน
ต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทาง
บริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสื อเดิ นทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อ
เดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า) ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผู ้
ชาระด้วยตนเอง)
เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลื อชาระก่อนเดิ นทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงิ นส่ วนที่เหลื อตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่ อของผู ้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสาเนาพาสปอร์ ตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือนก่ อน
หมดอายุนับจากวันเดินทางไป–กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกค้ า ต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษั ทฯ ก่ อ นทุกครั้ ง มิฉะนั้ นทาง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ
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แล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ
และเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ากว่า 30 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนัง สื อ เดิ น ทางต้อ งมี อายุ เหลื อใช้ง านไม่ น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษ ทั ฯ รั บ เฉพาะผู ม้ ี จุด ประสงค์เ ดิ นทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถื อว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
9. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินและภาษีน้ ามัน ณ ปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินและภาษีน้ ามันปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ
สงวนสิ ทธิ์ ที่จะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามราคาตัว๋ เครื่ องบินและภาษีน้ ามันตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เรื่ อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ ื่น
ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น มีดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
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2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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