*** บริการ เมล่อนบุฟเฟ่ ต์สดๆ จากฟาร์มโทมิตะ ***

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) HOKKAIDO FLOWER PROGRAM (5D3N) (XJ)

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

15 – 19 พฤษภำคม 2562

33,900.-

(วันวิสำขบูชำ)
กาหนดการเดินทาง

วันที่
1

2

กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.55
– 08.40)
สนามบินชิโตเซ่ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ เครื่องแก้วและ
กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัป
โปโร – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิ กาโบราณ –
สวนสาธารณะโอโดริ

เช้ า

เที่ยง

โรงแรม

คา่
✈

-

3

ซัปโปโร – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อา
ซาฮิยาม่า – โซอุนเคียว – นา้ ตกกิงกะ & นา้ ตกริวเซย์



4

โซอุนเคียว – สวนดอกไม้ชิกไิ ซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์ ม
โทมิตะ – ซัปโปโร – ช้ อปปิ้ งซึซึกโิ นะ – ช้ อปปิ้ งมิตซุยเอาท์
เล็ท



5

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55 – 15.10)

✈



-

PREMIER HOTEL
CABIN SAPPORO
OR SIMILAR

SOUNKYO MOUNT
VIEW HOTEL OR
RAMENG HOTEL
SIMILAR





MELON

-

-

-

ROUTE-INN CHITOSE
HOTEL OR SIMILAR

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

1900

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4
“สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ” พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์
เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน่ ั่ง ทีน่ ั่งบนเครื่อง 3-3-3
(นา้ หนักกระเป๋ า 20 กก./ท่ าน และขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลือกทีน
่ ั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของ

สายการบิน หากต้องการซื้อเพิ่มต้องชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนต่างเพิ่ม)
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่อง ดังนั้น
ผู้โดยสาร จาเป็ นต้องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 45 นาที ***

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) HOKKAIDO FLOWER PROGRAM (5D3N) (XJ)

2355

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 620
มีบริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นนา้ อัดลม, นา้ ผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ)
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

สนามบินชิโตเซ่ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร
– อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิ กาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ

0840

ถึงสนามบินชิ โตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือ ว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ” ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตา
กับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ย บง่ายของญี่ปุ่น ... ถึงเมือง “โอตารุ ” เมืองที่
ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่ งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิ สแวะชม “คลองโอตารุ ” ที่มีความยาว
1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่ งทางเรื อเฟื่ องฟู
คลองแห่ งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้า ในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้
ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พร้อมนําท่านชื่นชมความ
งดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์ เครื่องแก้ วและกล่ องดนตรี ” ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่ องประดับและตกแต่งที่ทาํ มาจาก
แก้วมากมายหลากหลายรู ปแบบที่งดงามยิ่งนัก หรื อจะเลือกชม “กล่ องดนตรี ” รู ปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสน
ไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเครื่ องแก้วด้วยช่างผูช้ าํ นาญการ ... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซื้อ เลือกชม” สิ นค้า
ที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ “นาฬิ กาไอน้าโบราณ”
สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็ นของขวัญจากเมือง แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบั
เมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาที และจะพ่นไอนํ้าออกมาทุกๆ ชัว่ โมง เหมือนกับนาฬิกาไอนํ้า อีก
เรื อนที่ลอนดอน ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนาฬิกา ทุกท่านสามารถเดินข้ามไปยัง “ถนนซาไกมาจิ” ถนนซาไกมาจิเต็มไปด้วย
ร้านขายอาหารทะเลสด ๆ ที่ภูมิใจนําเสนอหอยเชลล์กระทะร้อนและแมงดาทะเลยักษ์ที่แม้แต่ชาวประมงผูโ้ ชกโชนยัง
ต้องทึ่ง อาหารทะเลที่นาํ มาโชว์ทุกตัวสามารถซื้ อและย่างให้เห็ นกันสด ๆ โอตารุ ยงั ขึ้นทําเนี ยบเป็ นแหล่งของอาหาร
ทะเลที่สด และรสเลิศที่สุดของแดนปลาดิบ อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) HOKKAIDO FLOWER PROGRAM (5D3N) (XJ)

หลังอาหารกลางวันนําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อ กโกแล็ต” สิ นค้าขึ้นชื่อ อีกอย่างของฮอกไกโด เนื่ องจากเป็ นแหล่ ง
เพาะพัน ธุ์ “โคนม” คุ ณ ภาพเยี่ย มมากมายทั่ว ทั้ง เกาะสภาพภูมิ อ ากาศและความอุ ดมสมบูรณ์ ข องธรรมชาติ ทาํ ให้
“ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงาน
แห่ งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุ แรกเริ่ ม แบบจําลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต
และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสิ นค้าได้อย่างจุใจ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทาการรั ฐบาลเก่ า ” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ ถือเป็ น
สัญลักษณ์แห่ งเมือง ซัปโปโร ทําให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้างของโดม
แปดเหลี่ยม ... นํามาจากที่ทาํ การรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้ เป็ นสถาปนิ กท้องถิ่น
และสร้ างอาคารนี้ โดยใช้วสั ดุ ภายในประเทศ อาคารนี้ เ คยเป็ นอาคารที่ใหญ่ และสู งที่สุ ดในประเทศญี่ปุ่นและเป็ น
สัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาํ ให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูกอนุ รักษ์ไว้ให้เป็ น
สมบัติที่มีความสําคัญทางด้านวัฒนธรรม และสําหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สาํ คัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ...
และนําท่านผ่านชม “หอนาฬิ กาโบราณ” สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโรซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั นอกจากนี้ ยงั
ถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่ งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติล้ าํ ค่าทางวัฒนธรรมที่สาํ คัญของญี่ปุ่นอีกด้วย
จากนั้นนําท่านสู่ “สวนสาธารณะโอโดริ ” สวนที่ต้ งั อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่ งแยกเมืองออกเป็ นสองฝั่ง คือทางทิศ
เหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึ่ ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อคของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็ นพื้นที่สีเขียว
ที่งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็ นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิ มะ ซัปโปโร ด้านทิศตะวันออกของสวน
โอโดริ เป็ นที่ต้ งั ของ ทีวีทาวเวอร์ซปั โปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซึ่ งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็ น
วิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่ งนี้และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยูท่ ี่ความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์ จะเปิ ด
ไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม เป็ นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่ งหนึ่งของซัปโปโร (ไม่รวมค่าเข้ าชม)
** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ คา่ อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่าง ๆ **

ทีพ่ กั : PREMIER HOTEL CABIN SAPPORO หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ าม

ซัปโปโร – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสั ตว์อาซาฮิยาม่า – โซอุนเคียว – นา้ ตกกิงกะ & นา้ ตกริวเซย์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2)

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) HOKKAIDO FLOWER PROGRAM (5D3N) (XJ)

นาท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ ำฮอกไกโด” หรื อเดิมชื่อ “ศำลเจ้ ำซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมือง
ฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุ ขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์
อันยาวนานเก่าแก่นบั พันปี ดงั เช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สิงสถิต
อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่ งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองอำซำฮิกำว่ ำ” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็ นหลังคา
ของ ฮอกไกโดและเป็ นเมืองที่หนาวที่สุดแห่ งหนึ่งของญี่ปนุ่ ... เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเม็งแห่ งอำซำฮิกำว่ ำ”
ศูนย์รวมร้านราเมนติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด หมู่บา้ นแห่ งนี้ ประกอบด้วยร้านราเมนที่มี
ชื่อเสี ยง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทาราเมงของตนเองให้อร่ อยที่สุด เพื่อสื บทอดมรดกทางปั ญญาที่ถ่ายทอดกันมาและ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้เป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก ... อิสระให้ท่านได้เลือกร้านเด็ด
ตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่ อยแน่นอน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บา้ นราเม็ง (3)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ” เป็ นสวนสัตว์แห่ งเมืองหนาวท่านจะได้เห็ นสัตว์แปลกๆ
หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อ าศัยอยู่ในโซนขั้วโลก นาท่านตื่ นตากับ “นกเพนกวิน” เดิ นอวดความน่ ารั ก
ภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บนั ทึกภาพอย่างใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ าที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ าได้
อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา “หมีขำวขั้วโลก” ที่เดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักที่หาชมได้ยากไม่ตอ้ งไปไกลถึงขั้วโลก
พร้ อ มชมความซุ ก ซนของ “แพนด้ ำแดง” เฝ้ าชมความสง่ างามของ “เสื อ พั นธุ์ ไซบีเ รี่ ย น”และ “ฝู ง สุ นัข จิ้ง จอง”
นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับสัตว์พ้นื เมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรี ยนพื้นเมือง นกฮูก เหยีย่ ว และสิ งโตทะเล
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคียว” หมู่บา้ นเล็ก ๆ อันแสนน่ารักที่อยูท่ ่ามกลางหุ บผาสูงและยังอยูใ่ นเขต
“อุทยานแห่ งชาติไดเซ็ทสึซัง” นอกจากนี้โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งนํ้าแร่ ออนเซนที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของญี่ปุ่น ในแต่ละปี
จะมีนกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนับล้านเข้ามาตากอากาศ แช่น้ าํ แร่ เพื่อสุ ขภาพและบํารุ งผิวพรรณ

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) HOKKAIDO FLOWER PROGRAM (5D3N) (XJ)

เพื่อพาท่านเดินทางชมความงามของ “นา้ ตกกิงกะ” หรื อ “นา้ ตกแม่ น้าสี เงิน” มีขนาดความสู ง 120 เมตรในฤดูร้อนนํ้าที่
ไหลลงมาจากหน้าผานั้นมีลกั ษณะเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสี เงินแสนงดงาม ส่ วนไม่ไกลกันนักมี
อีกหนึ่งนํ้าตก “นา้ ตกริวเซย์ ” หรื อ “นา้ ตกดาวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร เนื่องจากนํ้าตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผา
นั้นเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กาํ ลังตกมาจากฟากฟ้ า นอกจากนี้ น้ าํ ตกทั้งสองยังได้ชื่อว่าเป็ น
นํ้าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่ วนในช่วงฤดูหนาวนํ้าตกทั้งสองแห่ งนี้จะแข็งตัวกลายเป็ นนํ้าแข็ง ... อิสระให้ท่านเที่ยวชม
ได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลา เพื่อนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

ทีพ่ กั : SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้าแร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ ในไสตล์
ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่ อว่านํ้าแร่ ธรรมชาติน้ ี มีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลัง่

วันทีส่ ี่

โซอุนเคียว – สวนดอกไม้ชิกไิ ซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์ มโทมิตะ – ซัปโปโร – ช้ อปปิ้ งซึซึกโิ นะ – ช้ อปปิ้ งมิตซุยเอาท์เล็ท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมืองเล็ก ๆ ที่ต้ งั อยู่บริ เวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most
Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยูท่ ี่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา วิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไป
ด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ยต์ ดั สลับกับไร่ ขา้ วโพดและมันฝรั่งสี เขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้ าตัดเป็ น ฉากหลังสลับเนิ นเขา
เส้นทางที่เรี ยกกันว่า “Patchwork” ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นับเป็ นสถานที่ที่สวยงาม เหมาะกับการถ่ายรู ปและ
บันทึกไว้ในความทรงจําอย่างยิง่ ... โดยสถานที่แห่ งนี้เป็ นที่รู้จกั กันดี และได้รับความนิ ยมของชาวญี่ปุ่นเพราะได้ถูกใช้
เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์และโฆษณาสิ นค้าต่างๆ มากมาย อาทิ รถยนต์นิสสัน มาสด้า และบุหรี่ ไมลด์เซเว่น
เพื่อพาท่านเดินทางสู่ “สวนชิคไิ ซ โนะ โอกะ” ให้ท่านเปลี่ยนอิริยาบถ “นั่งรถราง” ชมสวนดอกไม้นานาชนิ ดตั้งอยู่บน
เนิ นเขาลดหลัน่ กันอย่าง สวยงามซึ่ งมีชื่อว่า “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรู ปเป็ นที่
ระลึกอย่างเต็มอิ่ม กับสวนที่ได้รับสมญานามว่าเป็ น “Flower Paradise” พบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่แข่งกัน

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) HOKKAIDO FLOWER PROGRAM (5D3N) (XJ)

อวดสี สันกันเหมือนพรมหลากสี ที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด ... อีกทั้งภายในสวนยังมีจาํ หน่ ายผลผลิ
กทางการเกษตรของที่ระลึกและร้านอาหารไว้คอยบริ การ
จากนั้ นนํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ “เมื อ งฟู ร าโน่ ” เมื อ งเล็ ก ๆ ที่ เ ต็ ม ไปด้ว ยทุ่ ง ดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้น านาชนิ ด
รวมถึ งผลิ ตภัณฑ์เ พื่อ สุ ข ภาพ และบํารุ งผิวพรรณ ที่ส กัดจากดอกไม้ต่างๆ ที่มีก ลิ่ นหอมและประโยชน์มากมายเพื่อ
เดินทางไปยังฟูราโน่ พลาวเวอร์ พาร์ ค ฟาร์ มลาเวนเดอร์ และดอกไม้สี สันสดใส ให้ท่านได้สั มผัสความงดงามของทุ่ง
สายรุ ้ง หลากหลายด้วยสี สันสลับกันอย่างงดงามราวกับภาพวาด เพื่อเดินทางไปยัง “ฟาร์ มโทมิตะ” ฟาร์มลาเวนเดอร์ ชม
ความโดดเด่นกับทุ่ง 7 สี “อิโ รโดริ ฮาทาเกะ” ให้ท่านได้สัมผัส ความงดงามของทุ่งสายรุ ้ง หลากสี สันสลับกันอย่าง
งดงามราวกับภาพวาด ซึ่งภายในฟาร์มแห่ งนี้มีดอกไม้อยูท่ ้งั หมด 6 สวน ที่ผลัดกันออกดอกเบ่งบานสลับกันตามฤดูกาล
อาทิ ดอกวิโอล่า, ดอกดาวเรื อง, ดอกสไปเดอร์ และดอกไม้นานาชนิดหลากสี สัน บานสะพรั่งต้อนรับผูม้ าเยือน (การบาน
ของดอกไม้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพของอากาศ) โดยท่านจะได้เดินชมทุ่งดอกไม้ต่างๆ ที่สวยงามทอดยาวไปสุ ดลูกหู สายตา มอง
แล้วสุ ดแสนโรแมนติกยิง่ นัก ... อิสระให้ท่านได้เลือกบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกศึกษาประวัติความ
เป็ นมาและวิวฒั นาการต่างๆ ของฟาร์ มได้ที่ “Hanabito House” เลือกเพลินตากับ “ดอกลาเวนเดอร์ ” หรื อ “ดอกวาวัน
จิ” สี ม่วงที่สวยสดที่ “Green House” (เปิ ดให้ชมเฉพาะบางเดือน) หรื อจะ “เลือกชมและซื้อ” ผลิตภัณฑ์จากดอกไม้แห้ง
ได้ที่ “Dried Flower House” แล้วมาสูดกลิ่นความหอมของมวลดอกไม้หลากหลายชนิดที่ได้ทาํ การสกัดมาเป็ นนํ้าหอม
ที่ “Perfume Workshop” หรื อจะเลือกนัง่ จิบชา-กาแฟ หรื อทานไอศกรี มลาเวนเดอร์ ที่หอมนมฮอกไกโดและกลิ่นลา
เวนเดอร์ สูตรลับเฉพาะของฟาร์มโทมิตะที่นี่ที่เดียว พร้อมชมธรรมชาติให้เพลินตาที่ “Potpourri House” ตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) บริ การท่านบุฟเฟ่ ต์จากฟาร์ มโทมิตะ เมล่อนสี ทองเกรดพรี เมี่ยมสายพันธุ์
ท้องถิ่นของเกาะฮอกไกโดแช่เย็นหวานฉํ่า ให้ทุกท่านชิมกันอย่างจุใจ

หลังอาหารกลางวันนําท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ที่มี
ร้านค้า มากกว่า 4,500 ร้ านให้ท่านได้เ ลือ กจับจ่ายซื้ อ ของมากมาย เช่ น ร้ าน Big Camera จําหน่ ายกล้องดิ จิตอล
ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) HOKKAIDO FLOWER PROGRAM (5D3N) (XJ)

เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยา
และเครื่ องสําอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo
จากนั้นนําท่านเดินทางช้อปปิ้ งที่ “มิตซุย เอาท์เล็ท” เอาท์เล็ทที่แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการ เลือกซื้อสิ นค้า
“แบรนด์ เนม” ชื่อดังหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงั ของญี่ปุ่น และสิ นค้าดีราคา พิเศษที่มี ให้เลือกถึง 130
ร้านค้า ซึ่ งในบรรดาแบรนด์ดงั เหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็ นแบรนด์ที่เพิ่งเปิ ดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่
เปิ ดตัว เป็ นครั้ งแรกในประเทศญี่ ปุ่ น อี ก 9 แบนด์ดังที่ มาเปิ ดครั้ งแรกในญี่ ปุ่ น มีท้ งั สิ น ค้า สําหรั บ สุ ภ าพบุ รุษ และ
สุ ภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie
Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ
** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ คา่ อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่าง ๆ **

ทีพ่ กั : ROUTE-INN CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีห่ ้ า

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่ ”
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 621

0955
1510

ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูก ค้า ที่มีว ัตถุ ประสงค์เ พื่อ ท่องเที่ย วหรือ สํา รวจเส้นทางเท่า นั้น หากท่า นถู ก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิ เสธการเข้า -ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ เดินทางวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2562
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

33,900.- บาท

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)

ท่านละ

9,000.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท
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มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

10,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชําระมัดจํ าทุกครั้ง
และรบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***

***ไม่ มีราคาเด็ก***
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
3.
ค่าทําหนังสื อเดินทาง
4.
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงือ่ นไขการชาระเงิน

 สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 20วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
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6.

7.

8.

ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่ , สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นั่งกับ
สายการบินและค่ ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคื นเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัว ร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ถ้าวีซ่า
ไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบั ราคาตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละ
กรุ๊ ป)
กรณี ที่ก องตรวจคนเข้าเมือ งทั้งกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเ สธมิให้เดิ นทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น

หมายเหตุ
1.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พกั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญ หาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละ
บ้านได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี

6.

หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.

สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่ นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่องจากโรงแรมในญี่ปนห้
ุ่ องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนําว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สําหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

โรงแรมในญี่ปนไม่
ุ่ มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง
ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
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10.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

11.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
…โปรดอ่ านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพือ
่ ประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง…
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