Hokkaido Lavender Lover ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ ฟูราโน่ บิเอะ 5วัน 3คืน

โปรโมชันสุดคุม้ !! แช่ออนเซ็น ทานบุฟเฟต์ BBQ+ขาปูยกั ษ์ 3ชนิด ฟรี WiFi on bus
บินหรู บินตรงสูช่ ิโตเสะโดยสายการบินไทย THAI AIRWAY (TG) สะสมไมล์ได้ 50%
ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ คลองโอตารุ โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ
ฟุราโน่ โทมิตะฟาร์ม/ชิกิไซ ชมทุง่ ลาเวนเดอร์ เมืองบิเอะ Patchwork road บ่อนําสีฟ้า ทานุกิโคจิ
*พักออนเซ็น 1คืน ซัปโปโร 2คืน *อิสระฟรีเดย์ทอ่ งเทียว 1 วัน*
พักเดียวเพิม ทีนัง หมายเหตุ
วันเดินทาง
ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็ก2-6 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผูใ้ หญ๋ 2ท่าน)
ห้องSGL
12-16 มิ.ย.
37,900
8,500
30
17-21 มิ.ย.
39,900
8,500
30
16-20 ก.ค.
48,900
8,500
30
5 – 9 ส.ค.
39,900 ราคาเด็ก 2-6 ปี ลดท่านละ 1,000 บาท
8,500
30
Infant ไม่เกิน 2 ขวบ 9,000 บาท
23-27ส.ค.
39,900
8,500
30
31ส.ค.-4 ก.ย.
38,900
8,500
30
14-18 ก.ย.
38,900
8,500
30
21-25 ก.ย.
38,900
8,500
30
28ก.ย.-2 ต.ค.
38,900
8,500
30
30ก.ย.-4 ต.ค.
37,900
8,500
30
6-10 ต.ค.
41,900
8,500
30
14-18 ต.ค.
41,900
8,500
30
15-19 ต.ค.
39,900
8,500
30
17-21 ต.ค.
41,900
8,500
30
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26-30 ต.ค.
29 ต.ค.-2 พ.ย.
วันทีหนึง
19.30 น.

23.45 น.
วันทีสอง
08.30 น.

เทียง
บ่าย

41,900
41,900

8,500
8,500

30
30

สนามบินสุวรรณภูมิ
£ พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ขาออกชัน 4 โซน D เคาน์เตอร์ D สายการบิน
THAI AIRWAY (TG) มีเจ้าหน้าทีของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและติด
แท็กกระเป๋า
4 ออกเดินทางสู่ เดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ประเทศญีปุ่ นโดยสายการบินไทยเทียวบินที
TG670
สนามบินชิโตะเสะ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ –
โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ - ออนเซ็น Æ กลางวัน (Seafood Hotpot Set) ,เย็น
เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย
2 ชัวโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนั ดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญีปุ่ นไม่อนุญาตให้นาํ อาหารสด จําพวก เนือสัตว์ พืช
ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมี โทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรี ยบร้อยและทํา ภารกิ จ
ส่วนตัว นําท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด นําท่านไปศาลเจ้าฮอกไกโด
เป็ น ศาลเจ้า ของศาสนานิ กายชิน โตประ จําเกาะฮอกไกโด สร้า งขึ นในปี ค.ศ 1869 และได้
อัญ เชิญ เทพมาประทับ ทังหมด 4องค์ นอกจากนี ใ นช่ว งฤดูร อ้ น วัน ที 14-16 มิถุ น ายนของ
ทุ ก ปี จะมีก ารจัด งาน Hokkaido Jingu Reisai (Sapporo Festival) ซึ งจะแห่ขบวนไปตาม
ถนน รอบๆเมืองด้วย
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือที1)
เมนู Seafood Hot Pot Set
นําท่านไปชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตทีมีชือเสียงของญีปุ่ น ตัวอาคารของ
โรงงานถูกสร้างขึนในสไตล์ยุโรป แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ช็อคโกแลตทีขึนชือทีสุดของทีนี คือให้
ท่านได้เลือกซือเป็ นของฝากตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองใน
ฐานะทีเป็ นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆทีมีบรรยากาศสุดแสนโร
แมนติ ก ซึงมีรา้ นขายของอยู่ตลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึ งการตกแต่ งของ
บ้านเรือนนันส่วนใหญ่ ได้ถกู ออกแบบเป็ นตะวันตกเนื องจากในอดีต เมืองโ อตารุได้รบั อิทธิพลมา
จาก การทําการค้าระหว่างประเทศญีปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําท่านเทียว
ชม คลองสายวัฒ นธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ ห์ชวนให้คน้ หา ด้วยความเป็ น
เอกลักษณ์แห่งวีถีชีวติ 2 ฝังคลองทียังคงความเป็ นญี ปุ่ นแบบดังเดิม คลองโอตารุสร้างเพือให้เรือ
เล็กลําเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังทีอยูต่ ามริมคลอง เมือวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือ
ใหญ่จึงเปลียนไปเข้าท่าทีใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึน ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี จึงถูก
ดัดแปลงเป็ นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ นําท่านเทียวชม ชมเครืองแก้วโอตารุ แหล่ง
ทําเครืองแก้วที มีชือเสียงที สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ
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แหล่งเครืองแก้วชือดังของโอตารุ และยังมีเครืองแก้วหลากหลายให้ท่านชืนชม และเลือกซือได้ เมือง
นี มีชือเสียงในด้านการทําเครืองแก้วต่างๆ จากนันนํ าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้
ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ทีแสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี
(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจะทําให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยียม ท่านจะได้
ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยัง
สามารถเลือกทํากล่องดนตรีแบบทีท่านต้องการได้ดว้ ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิก
และเพลงมาประกอบกัน มีบริการนํ าเพลงกล่องดนตรีทงเพลงญี
ั
ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็ นซีดี
โปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สมั ผัสและชืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้
ท่านได้ทาํ กล่องดนตรีน่ารักๆในแบบทีท่านชืนชอบด้วยตัวท่านเอง สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่
เมื องโนโบริเบทสึเมืองตากอากาศที มีชือเสียงแห่งหนึ งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาติ ทีงดงามไม่ว่าจะเป็ นต้นไม้,ทะเลสาบ,หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย นํ า
ท่านชม จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก เกิดจากภูเขาไฟซึงยังไม่ดบั จึงก่อให้เกิดนําพุรอ้ นและบ่อโคลน
เดือดอันเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทียังคงอยูช่ วกั
ั ลป์
คํา
Æ รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือที2)
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํ าแร่ธรรมชาติ เพือสุขภาพ/ ออนเซ็ น (Onsen)
นําแร่ในสไตล์ญีปุ่ นทีมี สีและแร่ธาตุทีแต่งต่างกันไปในแต่ละพืนที ให้ท่านได้ลงไปแช่ในบ่อนําร้อน
ธรรมชาติดว้ ยร่างการเปลือยเปล่า เพือเพิมความผ่อนคลายให้ร่ายการและบํารุงผิวพรรณให้ดูเปล่ง
ปลัง เรียบเนี ยน และยังมีส่วนช่วยในเรืองของการบรรเทาอาการเจ็บป่ วยต่างๆได้อีกด้วย
ทีพัก: Noboribetsu Manseikaku hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
วันทีสาม
ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์มหรือชิกิไซโนโอกะ – ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - เมืองบิเอะ - Patchwork
road – บ่อนําสีฟ้า Blue Pond – ซัปโปโร - ช้อปปิ งทานุกิโกจิ
Æ เช้า, กลางวัน, เย็น (บุฟเฟ่ ต์ BBQ ขาปู 3ชนิด ไม่อน)
ั
เช้า
Æ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที 3)
นําท่านเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ เมืองทีขึนชือในเรืองการชมดอกไม้ นํ าท่านไปชมโทมิตะฟาร์ม ฟาร์ม
ลาเวนเดอร์ แห่งแรกของเมืองฟุราโน่ ซึงทีนี ท่านจะได้พบกกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงแข่งกันส่งกลิน
หอมยวนใจและตืนตาไปกับแปลงดอกทีตังใจปลูกดอกไมทังัหมด 7สี 7สายพันธุเ์ รียงรายเป็ นแปลงยาว
เปรียบเสมือนสีของสายรุง้ ตัดกับสีของท้องฟ้ า แลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของ
ดอกไม้แล้ว ทีนี ยังมีผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ทงของใช้
ั
จาํ พวกนํ าหอม สบู่ดอกลาเวนเดอร์แห้งหรือ
ของกินอย่างนํ ากลินลาเวนเดอร์ พุดดิงลาเวนเดอร์และทีพลาดไม่ได้ คือไอศครีมลาเวนเดอร์ทีความ
หอมหวานจะช่วยดับร้อนได้เป็ นอย่างดี รวมถึงของทีระลึกอืนๆทีมีให้เลือกช็อป มีทวทุ
ั กจุดในฟาร์ม*
ช่วงทีชมลาเวนเดอร์คือช่วงเดือนมิถุนายน-กลางเดือนสิงหาคม ทังนี จะบานหรือโรยขึนอยู่กบั สภาพ
อากาศในวันเดินทาง กรณียงั ไม่มีดอกไม้หรือยังไม่เปิ ดชมจะพาไปฟาร์มชิกิไซแทน
หมายเหตุ: (กรุป๊ เดินทางเดือนกันยายน - ตุลาคม จะเปลียนไปเทียวฟาร์มชิกิไซโนะโอกะแทน)
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เทียง
บ่าย

คํา

วันทีสี
เช้า

ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ ชมวิวทิวทัศน์ทีสวยงามของทุ่งดอกไม้ใด้ในแบบพาโนรามา ให้ท่านได้ พลิด
เพลินกับสีสนั และกลินหอมของมวลดอกไมก้วา่ 10 สายพนัธุอ์ าทิ ทิวลิป, ซัลเวียร์,ดอกทานตะวัน เป็ น
ต้น ทีจะสลับสับเปลียนกันอวดสีสนั บานสะพรังตามแต่ฤดูกาล
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือที4) Japanese Set
นําท่านเดินทางสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ทีตังอย่บรู ิเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ทีได้ชือว่า Small
Town Of The Most Beautiful Hills” เมืองเล็กๆทีมีความสวยงามทีตังอยูบ่ นเนิ นเขา ชม Patchwork
road อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนื อของตัวเมือง เป็ นเส้นทางชมทุ่งนา เนิ นเขาสีทองอร่ามสลับกับสีเขียง
และนํ าตาล มีตน้ ไม้และเนิ นเขาทีโด่งดังจากภาพยนต์โฆษณาหลายชิน สองข้างทางเต็ มไปด้วยยทุ่ง
ข้าวบาร์เล่ยสีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ขา้ วโพดและมันฝรังสีเขียวสด เป็ นสถานทีทีสวยงามเหมาะกับ
การถ่ายรูปและบันทึกไว้นความทรงจํา จากนันนําท่านไปชม บ่อนําสีฟ้า Blue Pond หรือสระสีฟ้าแห่ง
นี เป็ นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติทีเพิงเริมมีชือเสียงได้ไม่นานของฮอกไกโด ตังอยู่ใจกลางเมืองบิ
เอะ ชือเสียงทีทําให้นักท่องเทียวหลายคนสนใจมาเทียวชมนัน เป็ นเพราะนําสีฟ้าทีสดใสเกินกว่าบ่อนํา
ตามธรรมชาติทวไป
ั และตอไม้สูงจํานวนมากทีสะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาทีแสนพิเศษของนํ าใน
บ่อสระสีฟ้านี เกิดขึนด้วยความบังเอิญหลังการสร้างเขือนเพือป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟ
บริเวณใกล้เคียงทีได้ระเบิดไปแล้วครังหนึ ง นํ าส่วนทีถูกกันออกจากเขือนกักเก็บรวมกันจนเกิดเป็ น
Blue Pond ในทุกวันนี โดยปั จจุบนั ยังไม่อาจอธิบายถึงทีมาของสีฟ้าของนํ าได้แน่ ชดั แต่จากการ
ตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมิเนี ยมไฮดรอกไซด์ในนําซึงสะท้อนให้เห็นความยาวคลืนทีสันกว่าของแสงสีฟ้า
เช่นเดียวกับชันบรรยากาศโลก สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางสู่ซัปโปโร อิสระให้ชอ้ ปปิ งย่านทานุ กิ
โกจิ เป็ นย่านทีคึกคักมีชีวิตชีวาทีสุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาคําคืนทีบรรดาป้ายไฟโฆษณาบน
ตึกต่าง ๆ เปิ ดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบๆ บริเวณนี มีรา้ นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิง
เริงรมย์ยามราตรี ทังไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตังอยู่ในตรอกซอกซอย
บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึนลิฟต์ไป แต่ก็มีพนั กงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนู และบริการของร้าน
ตนเองอยูร่ ิมถนนเต็มไปหมด บริเวณใกล้กนั ท่านสามารถเดินไปช้อปปิ งย่านซูซกู ิโนะได้
Æ รับประทานอาหาคําทีภัตตาคาร (มือที 5) พิเศษ BBQ YAKINIKU+ขาปู 3 ชนิด แบบไม่อนั
ทีพัก: Vessel inn Sapporo Nakajima Park หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเทียวตามอัธยาศัย
Æ เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที6)
อิสระฟรีเดย์ท่องเทียวตามอัธยาศัยเต็มวันหรือท่านสามารถไปชมตลาดปลาโจไกได้
หมายเหตุ: มีบริการรถและไกด์ไปตลาดปลาโจไก กรณี ท่านประสงค์ไปตลาดปลา กรุณาแจ้งกับ
ไกด์ในวันแรกของการเดินทาง เนื องจากรถมีทีนังกัดไม่มีคา่ ใช้จา่ ยในการเดินทาง
ตลาดปลาโจไก อิ จิบ ะ เป็ นตลาดอาหารทะเลที ใหญ่ ที สุ ด ในซัป โปโร เป็ นตลาดที คึ ก คัก และ
มากมายไปด้วยของฝากของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑ์จากทัวฮอกไกโด ท่านสามารถรับประทาน
อาหารทะเลแบบสดๆ ทีร้าน ราคาไม่แพง ทีสังตรงมาจากทีต่างๆของออกไกโด และท่านสามารถ
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ซืออาหารทะเลและของฝากต่างๆได้ทีนี โดยทางร้านจะทําแพ็คเก็จอย่างดีไปส่งทีโรงแรมของเช้าวัน
เดินทางกลับ (อิสระอาหารเทียงตามอัธยาศัย ให้ท่านเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ) จนได้เวลานํา
ท่านมาส่งทีโรงแรมและหรือ JR ทาวน์ เวอร์ อิสระให้ท่านอิสระช้อปปิ ง หรือเดินทางสู่สถานที
ท่องเทียวอืน ๆ ตามอัธยาศัยอาทิเช่น
ตึกทําเนียบรัฐบาลเก่า หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญีปุ่ นแปลว่า อิฐสีแดง เริมก่อสร้าง
เมือปี พ.ศ.2416 เป็ นอาคารในสไตล์นีโอบาร็ อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนี ยบ
รัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจํานวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลัง
นี ใช้เป็ นทีทําการรัฐบาลฮอกไกโดตังแต่ปี พ.ศ.2429 ซึงผูว้ า่ ราชการคนแรกทีได้ทาํ งานในตึกนี คือ
มิจโิ ตชิ อิวามูระ (Michitoshi Iwamura) แล้วใช้งานต่อเนื องยาวนานถึง 80 ปี ก่อนทีจะย้ายไปทีทํา
การหลังใหม่เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชันซึงตังอยูด่ า้ นหลังตึก
สวนโอโดริ เป็ นสวนที ได้ถู ก ปรั บ ปรุ ง เปลี ยนแปลงกลายเป็ นเทศกาลที ยิ งใหญ่ สามารถดู ด
นั กท่องเทียวทํารายได้ให้แก่ฮอกไกโดมากมาย มีหิมะทีงดงามและการแกะสลักนํ าแข็งทีสามารถ
ดึงดูดนักท่องเทียวจากญีปุ่ นและทัวโลกได้มากกว่า 2 ล้านคน
หอนาฬิ กาซัปโปโระ เป็ นสถานทีท่องเทียวซึงเป็ นอาคารทีสร้างขึนจากไม้ ตังอยู่ในเขตจูโอ เมือง
ซัปโปะโระ เมืองใหญ่ทีสุดของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน เหนื อของประเทศญีปุ่ นออกแบบด้วยศิลปะ
แบบอเมริกนั เป็ นทีรูจ้ กั ในฐานะสัญลักษณ์ของเมือง และเป็ นทีสนใจของนั กท่องเทียว ทังในและ
ต่างประเทศแทบทุกคน ซึงนาฬิกาบนหอยังคงเดินอย่างเทียงตรง และมีเสียงระฆังในทุกชัวโมง
อาคารเจอาร์ทาวเวอร์(JR TOWER) เป็ นตึกทีสูงทีสุดในซัปโปโร ตังอยูต่ ิดกับสถานี เจอาร์ ซัปโปโร
เป็ นทังห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้ น BIG CAMERA จําหน่ าย
กล้องดิจติ อล, เครืองใช้ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิ คส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสือผ้าแฟชันวัยรุ่น
,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครืองสําอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตังอยูท่ ีชัน 38
เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ทีระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนื อเมืองซัป
โปโรได้กว้างไกลสวยงามทังกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามคําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตงอยู
ั ่
กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุ่มตึกย่านซูซกู ิโนะส่องสว่างทีจุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA
ซึงทีชัน 10 เป็ น ศูนย์รวมร้านราเมน ซึงมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกรา
เมนในย่าน ซูซกู ิโน่ (ไม่รวมตัวขึ น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
ย่านซูซูกิโนะ ตังอยูใ่ นบริเวณรอบๆ สถานี รถไฟใต้ดินซูซกู ิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถ่ ดั ลง มาทาง
ใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึงถือเป็ นย่านทีคึกคักและมี ชีวิตชีวาทีสุดของซัป
โปโร โดยเฉพาะในยามคําคืนทีมีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนั ต่างๆ บนตึกทีตังอยู่ในย่าน
แห่งนี นอกจากนันยังเป็ นแหล่งช้อปปิ ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ
ทังไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่
แปลกทีนักท่องเทียวจะนิ ยมมา ณ สถานทีแห่งนี - ทานุ กิโคจิเป็ นแหล่งช้อปปิ งอาเขตบนถนนคน
เดินทีมีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้ นค้าตังเรียงรายอยู่กว่า
200 ร้านค้าตังขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin
เพือไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและอาหารคําตามอัธยาศัย
(อาหารเทียงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย)
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ทีพักั : Vessel inn Sapporo Nakajima
N
Parrk หรือระดับั ใกล้เคียงกักัน
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันั เดินทาง)
วันทีห้า
ซัปปโปโร - สนนามบินชิโตเสสะ
Æ เช้า
เช้า
Æ รับประทานนอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก (มือที 7)
ได้เววลาอันสมคววร นําท่านเดิดินทางสูส่ นาามบินชิโตเสสะเพือเช็คอินเดินทางกลับ
ออกกเดินทางสู่ กรุ
ก งเทพฯ โดดยสายการบิบินไทย เทียวบิ
ย นที TG671
10.30 น.
เดินทางถึ
น
ง สนาามบินสุวรรณ
ณภูมิ กรุงเททพฯ โดยสวัสั ดิภาพ
15.30 น
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
หมายเหหตุ: รายการรทัวร์สามารถถเปลียนแปลลงได้ตามควาามเหมาะสม เนื องจากสภภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการรบิน การจราจรช่วงเทศกาาลหรือวันหยุยุดของญีปุ่ นเป็็ นต้น โดยมิมิตอ้ งแจ้งให้ททราบล่วงหน้า้ โดยทางผูจัจ้ ดั จะ
ปรับเปลีลียนโดยคํานึ งถึ
ง งผลประโยยชน์ของท่านเป็
น นหลัก เพือให้ท่านท่องเที
ง ยวได้ครบบถ้วนตามโปรรแกรม เป็ นตต้น โดย
มิตอ้ งแจ้จ้งให้ทราบล่วงหน้
ว า
อัตราค่าบริ
า การข้างตต้นคํานวณ จากอัตราแลลกเปลียน 100 เยน เท่ากั
า บ 31.500 บาท กรณีอัอตราแลกเปปลียน
ปรับสูงขึน บรัษทั ฯขขอสงวสิทธิในการปรั
ใ
บอัตราค่าบริการเพิ
ก มขึน
ประกาศศสําคัญ รับเฉฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน ค่าทัทวร์ทีจ่ายให้ก้ บั ผูจ้ ดั เป็ นการชํ
น าระแบบจ่าย
ชําระขาดด และผูจ้ ดั ไดด้ชาํ ระให้กบั สายการบิ
ส
นและสถานที
แ
ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันั ก่อนออกเดิดินทาง ฉะนันันหาก
ท่านไม่ได้
ไ ร่วมเดินทาางหรือใช้บริการตามรายก
ก
การไม่ดว้ ยสาาเหตุใด หรือได้
อ รบั การปฏิฏิเสธการเข้าหรือออกนอกกเมือง
จากประะเทศในรายการ (ประเทศศไทยและประะเทศญีปุ่ น) ทางผูจ้ ดั ขออสงวนสิทธิกาารคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมมทังค่า
ตัวเครืองงบินให้แก่ท่าน
า
เงือนไขการให้บริกาาร
1. การเเดินทางครังนนีจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน
น 25 ท่านนขึนไป กรณี
ณีไม่ถึงจํานวนนดังกล่าว
- หรือส่งจอยทัวร์กบั บริษัษททีมีโปรแกกรมใกล้เคียงกัน
ก
น โดยททางบริษัทจะะทําการแจ้งงให้ท่านทราาบล่วงหน้าก่กอนการ
นทาง
- หรือเลือนน หรือยกเลิกการออกเดิ
เดินทาง 100 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาาค่าบริการเพิพิม (ในกรณี
ณทีผูเ้ ดินทางไไม่ถึง25ท่านและท่
น
านยังประสงค์
เดินทางต่อ) โดยทางบริษัษทจะทําการรแจ้งให้ท่านททราบก่อนล่วงหน้
ว า
2. ในกรรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดดยสารภายใในประเทศ กรุ
ก ณาติดต่อเจ้
อ าหน้าทีขอองบริษัทฯ ก่กอนทุกครัง มิฉะนัน
ทางบริษั
ษทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ๆ ทังสิน
3.การชําํ ระค่าบริการ
า
โอนเงินมัมดจําจํานวนน 15,000 บาท เข้าบัญชีทีแจ้งไว้ ส่วนที
น เหลือชําระะก่อนวันเดินนทางอย่างน้อย
อ 25 วัน
ชือบัญชี นายวัฒนา วิริยยะกิตติ บัญชี
ญ ออมทรัพย์ย
สาขา ซอยจาารุรตั น์
- ธนาคารกสิกรไทยย
เลขทีบัญ
ญชี 071-2--80018-6
ช
สาขา ซอยลาซาล
เลขทีบัญ
ญชี 221-2--20230-1
- ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขทีบัญ
ญชี 226-1--24699-7
สาขา ถนนศศรีนครินทร์-เทพารักษ์
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารกรุงไทย
สาขา เดอะโโคสท์ บางนาา
เลขทีบัญ
ญชี 983-7--30977-6
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- ธนาคารทหารไทย
สาขา ถนนเทพารักษ์
เลขทีบัญชี 060-2-34453-3
เมือทําการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชือ-นามสกุล อายุ (เพือใช้ในการทําประกันการ
เดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที 02-748-7330
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมือมีการโอนเงินมัดจําเรียบร้อยแล้วเท่านัน
**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ ดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ)
**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนันทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธ
การออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
กรณีท่านมีเลขบัตรสมาชิก Royal Orchid Plus รบกวนแจ้งพร้อมส่งสําเนาพาสปอร์ต สะสมไมล์ได้50%
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื องจากเป็ นราคาตัวเครืองบินเป็ นราคาโปรโมชัน เมือจองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลือน
ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือ เข้าประเทศทีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน รวมถึง
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
5.อัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินสายการบินไทยไป-กลับ ชันประหยัดพร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ข้างต้นตัวกรุ๊ปคลาสประหยัดไม่สามารถอัพเกรดทีนังชันธุรกิจได้
2. ค่าทีพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าทีบริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการ
บินทีมีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
6.อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีนอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าภาษี ทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัวเครืองบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 3,500 เยน ต่อทริป สําหรับกรุป๊ ทีมีหวั หน้าทัวร์แล้วแต่นาใจจากท่
ํ
าน
รายละเอียดเกียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย
(เอกสารทีจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุ ญาตให้เข้าประเทศ)
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จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย ผูท้ ีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขันตอนการ
ตรวจเข้าเมือง เพือยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้าประเทศญีปุ่ น* ดังต่อไปนี
1.ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
2.สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานั กในประเทศญีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3.ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทจัดการให้)
4.กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีปุ่ น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะ
สัน
3.ในขันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4.เป็ นผูท้ ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติทีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงหมดกั
ั
บทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัท
ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีทีมีผรู ้ ว่ มคณะไม่ถึง 25
ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่าน้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนื องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงหมดกั
ั
บทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
7. รายการนี เป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครังหนึ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรืองห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปทีเข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสําหรับผูส้ บู บุหรี /
ปลอดบุหรีได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ีพัก ทังนี ขึนอยู่กบั ความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 10วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
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10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทังสินแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน
11. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที
ผูเ้ ดิ นทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้า เมืองหรื อกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนื องมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้า
ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ
12. กรณีตอ้ งการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดียว โดยไม่คา่ ใช้จา่ ยเพิม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่ น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทํา
ให้เวลาในการท่องเทียวและ ช้อปปิ งแต่ละสถานทีน้อยลง โดยเป็ นดุ ลยพินิจของมัคคุ เทศก์ และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา ซึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครังทีต้องเร่งรีบ เพือให้ได้ท่องเทียวตามโปรแกรม
14. บริการนํ าดื มท่านวันละ1ขวด/คน/วัน ในวันทําทัวร์เต็ มวันเริ มในวันที2ของการเดิ นทางถึงวันที 4ของการ
เดินทาง รวมจํานวน2ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถให้บริการวันละ10-12ชัวโมง อาทิ
เช่น เริมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนัน มิอาจเพิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทังนี ขึน อยู่กับ สภาพการจราจรในวัน เดิ น ทางนั นๆเป็ นหลัก จึ ง ขอสงวนสิ ท ธิ ในการ
ปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ทีบริษัทฯได้ทาํ ไว้สาํ หรับความคุม้ ครองผูเ้ ดินทาง เป็ นการการประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทาง
ท่องเทียว ตามพ.ร.บ การท่องเทียว เท่านั น ไม่ได้ครอบคลุมถึ ง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดู
เงือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมือท่านชําระเงินค่า
ทัวร์ (ท่านสามารถซือประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทัวไป และควรศึกษาเงือนไข
ความคุม้ ครองให้ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทังสินแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน
18. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที
ผูเ้ ดิ นทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้า เมืองหรื อกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนื องมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้า
ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ
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เอิรธ์ แทรเวล
แ
แอนด์ ออร์แกนไนซ์
แ
เซอร์
ซ (ใบอนุนุญาตประกกอบธุรกิจนําเทียวเลขขที11/066694)
793 ถนนนลาซาล แแขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
1
โทร. 022 361 29555 แฟกซ์ 02 748 7330
7
Hotline: 086 344 4221 / 081 407 7387 เล็
เ ก
Email: info@eaarththaitraveel.com Website:
W
wwww.earththaaitravel.com

แผนทีบ้
บานเอิรธ์ ท่านสามารถโหลดแแผนทีจาก www.earthth
w
haitravel.coom
ติดตามมข่าวสาร เอิ
เ รธ์ แทรเเวล ทางเฟสบุคแบบงง่ายๆ
1.พิมพ์์ เอิรธ์ แทรรเวล หรือเข้าที WWW
W.FACEBOOOK.COM/EAARTHTRAVEEL793
2.ร่วมกกด ทีหน้าแฟนเพจจ
3.รับข้อมู
อ ลข่าวท่องเทียว แพคคเกจทัวร์ต่างประเทศ
า
ตัวเครืองบินราคาพิ
น
เศ ษ
************************************************
ติดตามมข่าวสาร เอิ
เ รธ์ แทรเเวล ทางไลน์แบบง่ายๆ
Line IDD: @earthtraavel (มี @ขข้างหน้า)
หรือ สแแกน QR Coode (http:///goo.gl/Eqqi9vh)
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