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ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 
(ลาเวนเดอร์ 3) ฮอคไกโด ฟรุาโน ่5วนั 3คนื 24-28 ก.ค. XJ 36900 (TS) 

เยอืนญีปุ่น่ตอนเหนอื ชมความทุง่ดอกลาเวนเดอร ์กบัทวัรท์ีค่ณุไวใ้จได ้ 

โปรโมชัน่สดุ ๆ เยอืนฮอคไกโด ฟรุาโน่ โทมติะฟารม์ โอตาร ุ 5 วนั 3 คนื 

พเิศษ !! หอมหวานรสชาตเิมลอ่นแบบไมอ่ัน้ 

บนิตรงสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (XJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง  24-28 กรกฎาคม 2561 ราคา 36,900 บาท 

 

 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 

1900 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 “สายการบิน

ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์” พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ เคร่ือง 

AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง ที่นั่งบนเคร่ือง 3-3-3 

(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกทีน่ัง่บนเคร่ือง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบ 

ของสายการบิน หากต้องการซ้ือเพ่ิมต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพ่ิม) 

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้น

เคร่ือง ดงันั้นผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

 

 

 

 

 

2355 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 620 

 มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ยกเว้นน้ าอัดลม, น้ าผลไม้, เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ) 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ าตกกิงกะ & น้ าตกริวเซย์ – โซอุนเคียว 

0840 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดบัที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็นศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 

วันที ่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค่ า โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบนิชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) 

(23.55-08.40)   
✈ 

 

2 
สนามบนิชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – 

น้ าตกกงิกะ & น้ าตกริวเซย์ – โซอุนเคียว – อาบออนเซน 
- 

ม ี

RAMENG 

ม ี

HOTEL 

SOUNKYO MOUNT 

VIEW  HOTEL OR  

SIMILAR 

3 

โซอุนเคียว –  สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์ม

โทมิตะ – อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – 

สวนสาธารณะโอโดร ิ– ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร 

ม ี
ม ี

 MELON 
- 

PREMIER HOTEL CABIN 

SAPPORO 

4 

ซัปโปโร – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่อง

ดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – 

ช้อปปิง้สถานีซัปโปโร 

ม ี ม ี - 
PREMIER HOTEL CABIN 

SAPPORO 

5 สนามบนิชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมอืง (09.55-15.10) 
ม ี

✈ 
- -  
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอาซาฮกิาวา่” เมืองทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดบัสองรองจากซัปโปโร ได้ช่ือว่าเป็นหลังคาของ 

ฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สดุแห่งหนึง่ของญี่ปุ่น ... เพื่อน าทา่นเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮิกาว่า” 

ศูนย์รวมร้านราเมนติดอันดบัของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด หมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเมน

ที่มีชื่อเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันท าราเมงของตนเองให้อร่อยที่สุด เพ่ือสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกนัมา

และยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพ่ือให้เป็นที่เล่ืองลือไปทั่วโลก ... อิสระให้ท่านได้เลือก

ร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่อยแน่นอน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง (1) 

  
 

จากนั้น หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” เป็นสวนสัตว์แห่งเมืองหนาวท่านจะได้เห็นสัตว์

แปลกๆ หลากหลายสายพันธ์ุ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก น าท่านตื่นตากับ “นกเพนกวิน” เดินอวด

ความน่ารักภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บันทึกภาพอย่างใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ าที่ท่านจะได้ชม

เพนกวินว่ายน้ าได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา “หมีขาวขั้วโลก” ที่เดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักที่หาชมได้ยาก

ไม่ต้องไปไกลถึงขั้วโลก  พร้อมชมความซุกซนของ “แพนด้าแดง” เฝ้าชมความสง่างามของ “เสือพันธ์ุไซบีเร่ียน”

และ “ฝูงสุนัขจ้ิงจอง” นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับสัตว์พ้ืนเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพ้ืนเมือง นก

ฮูก เหย่ียว และสิงโตทะเล 

จากนั้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคียว” หมู่บ้านเล็ก ๆ อันแสนน่ารักที่อยู่ท่ามกลางหุบผาสูงและยัง

อยู่ในเขต “อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง” นอกจากนี้โซอุนเคียวยังเป็นแหล่งน้ าแร่ออนเซนที่มีชื่อเสียงโด่งดงัของ

ญี่ปุ่น ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนับล้านเข้ามาตากอากาศ แช่น้ าแร่เพ่ือสุขภาพและบ ารุงผิวพรรณ 

จากนั้น เพ่ือน าท่านเดินทางชมความงามของ “น้ าตกกิงกะ” หรือ “น้ าตกแม่น้ าสีเงิน” มีขนาดความสูง 120 เมตรในฤดู

ร้อนน้ าที่ไหลลงมาจากหน้าผานั้นมีลักษณะเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนัไปมาดคูล้ายเส้นด้ายสีเงินแสนงดงาม ส่วนไม่

ไกลกันนักมีอีกหนึ่งน้ าตก “น้ าตกริวเซย์” หรือ “น้ าตกดาวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร เนื่องจากน้ าตกที่ไหล

ออกมาจากชะง่อนผานั้นเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่ก าลังตกมาจากฟากฟ้า นอกจากนี้

น้ าตกทั้งสองยังได้ช่ือว่าเป็นน้ าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่วนในช่วงฤดหูนาวน้ าตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็น

น้ าแข็ง ... อิสระให้ท่านเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ...  

จากนั้น สมควรแก่เวลา เพ่ือน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ค่ า         รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ที่พัก : SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

 ^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ าแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ใน

ไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บและ

ผิวพรรณเปล่งปล่ัง 

วันที่สาม โซอนุเคยีว –  สวนดอกไมช้คิไิซโนะ โอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ – อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา

โบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

 

 

 

 

  
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The 

Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา วิวระหว่างสองข้าง

ทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝร่ังสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็น ฉาก

หลังสลับเนินเขาเส้นทางที่เรียกกันว่า “Patchwork” ชมความงามของภูเขาไดเสทซึนับเป็นสถานที่ที่ สวยงาม 

เหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจ าอย่างย่ิง ... โดยสถานที่แห่งนี้เป็นทีรู้่จักกนัด ีและได้รับความนิยม

ของชาวญี่ปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์และโฆษณาสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ รถยนต์นิสสัน 

มาสด้า และบุหร่ีไมลด์เซเว่น 

จากนั้น เพ่ือพาท่านเดินทางสู่ “สวนชิคิไซ โนะ โอกะ” ให้ท่านเปล่ียนอิริยาบถ “นั่งรถราง” ชมสวนดอกไม้นานาชนิด

ตั้งอยู่บนเนินเขาลดหล่ันกันอย่าง สวยงามซ่ึงมีชื่อว่า “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ให้ท่านเที่ยวชมและ

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม กับสวนที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “Flower Paradise” พบกับความงามของเหล่า

มวลดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด ... อีกทั้งภายใน

สวนยังมีจ าหน่ายผลผลิกทางการเกษตรของที่ระลึกและร้านอาหารไว้คอยบริการ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “เมืองฟูราโน่” เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้นานาชนิด รวมถึง

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ และบ ารุงผิวพรรณ ที่สกัดจากดอกไม้ต่างๆ ที่มีกล่ินหอมและประโยชน์มากมายเพ่ือเดินทาง

ไปยังฟูราโน่พลาวเวอร์พาร์คฟาร์มลาเวนเดอร์และดอกไม้สีสันสดใส ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของทุ่งสายรุ้ง 

หลากหลายด้วยสีสันสลับกันอย่างงดงามราวกับภาพวาด เพ่ือเดินทางไปยัง “ฟาร์มโทมิตะ” ฟาร์มลาเวนเดอร์ ชม

ความโดดเด่นกับทุ่ง 7 สี “อิโรโดริ ฮาทาเกะ” ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของทุง่สายรุ้ง หลากสีสันสลับกันอย่าง 

งดงามราวกับภาพวาด ซ่ึงภายในฟาร์มแห่งนี้มีดอกไม้อยู่ทั้งหมด  6 สวน ที่ผลัดกันออกดอกเบ่งบานสลับกันตาม

ฤดกูาล อาทิ ดอกวิโอล่า, ดอกดาวเรือง, ดอกสไปเดอร์ และดอกไม้นานาชนิดหลากสีสัน บานสะพร่ังต้อนรับผู้มา

เยือน (การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กบัสภาพของอากาศ) โดยท่านจะได้เดินชมทุ่งดอกไม้ต่างๆ ที่สวยงามทอดยาวไป

สุดลูกหูสายตา มองแล้วสุดแสนโรแมนติกย่ิงนัก ... อิสระให้ท่านได้เลือกบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย หรือจะ

เลือกศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการต่างๆ ของฟาร์มได้ที่ “Hanabito House” เลือกเพลินตากับ “ดอก

ลาเวนเดอร์” หรือ “ดอกวาวันจิ” สีม่วงที่สวยสดที่ “Green House” (เปิดให้ชมเฉพาะบางเดอืน) หรือจะ “เลือกชม

และซ้ือ” ผลิตภัณฑ์จากดอกไม้แห้งได้ที่ “Dried Flower House” แล้วมาสูดกล่ินความหอมของมวลดอกไม้

หลากหลายชนิดที่ได้ท าการสกัดมาเป็นน้ าหอมที่ “Perfume Workshop” หรือจะเลือกนั่งจิบชา-กาแฟ หรือทาน

ไอศกรีมลาเวนเดอร์ ที่หอมนมฮอกไกโดและกล่ินลาเวนเดอร์ สูตรลับเฉพาะของฟาร์มโทมิตะที่นี่ที่เดยีว พร้อมชม

ธรรมชาติให้เพลินตาที่ “Potpourri House” ตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านบุฟเฟ่ต์จากฟาร์มโทมิตะ 

เมล่อนสีทองเกรดพรีเมี่ยมสายพันธ์ุท้องถิ่นของเกาะฮอกไกโดแช่เย็นหวานฉ่ า ให้

ทุกท่านชิมกันอย่างจุใจ 
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จากนั้น หลังอาหารกลางวัน น าท่านเดินทางสู่ “อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า” สร้างขึ้น

ในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโป

โร ท าให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การ

สร้างของโดมแปดเหล่ียม ... น ามาจากที่ท าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้

โดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดใน

ประเทศญี่ปุ่นและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ท าให้ต้อง

สร้างขึ้นมาใหม่ ในปี  ค.ศ. 1911 ปัจจุบันถูกอนุ รักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มี

ความส าคัญทางด้านวัฒนธรรม และส าหรับจัดงานเล้ียงต้อนรับบุคคลที่ส าคัญ

ทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ... และน าท่านผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ”

สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโรซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน นอกจากนี้ยัง

ถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซ่ึงยังคงบอกเวลาอย่าง

เที่ยงตรงมานานนับ 100 ปีทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ าค่าทาง

วัฒนธรรมที่ส าคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย 

จากนั้น น าท่านสู่ “สวนสาธารณะโอโดริ” สวนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซ่ึงแยก

เมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิ

โลมตรคร่ึง กินพ้ืนที่ถึง 12 บล็อคของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่

งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะ 

ซัปโปโร ด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ เป็นที่ตั้งของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร 

(Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้

และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ที่ความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิดไฟประดับประดาเพ่ือความ

สวยงาม เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซัปโปโร (ไม่รวมค่าเข้าชม) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ที่มีร้านค้า มากกว่า 

4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ าหน่ายกล้องดิจิตอล เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

และอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและ

เคร่ืองส าอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าอาหารมื้อค่ าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ** 

ที่พัก : PREMIER HOTEL CABIN SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ ซัปโปโร – คลองโอตาร ุ– พิพิธภัณฑเ์ครือ่งแกว้และกลอ่งดนตร ี– ถนนซาไกมาจ ิ– ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด 

– ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

  
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้

เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น ... ถึงเมือง 

“โอตารุ” เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิสแวะชม “คลองโอ

ตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรม
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การขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้า ในตัวเมืองโอตารุ

ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น  พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิว

ทิวทัศน์ที่สวยงาม พร้อมน าท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้

ตื่นตากับเคร่ืองประดับและตกแต่งที่ท ามาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามย่ิงนัก หรือจะเลือกชม 

“กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแก้วด้วยช่าง

ผู้ช านาญการ ..อิสระให้ท่านได้ “เลือกซ้ือ เลือกชม” สินค้าที่ผลิตจากเคร่ืองแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “นาฬกิาไอน้ าโบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็น

ของขวัญจากเมือง แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กับเมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 

นาที  และจะพ่นไอน้ าออกมาทุกๆ ชั่วโมง เหมือนกับนาฬิกาไอน้ า อีกเรือนที่ลอนดอน ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนาฬิกา 

ทุกท่านสามารถเดินข้ามไปยัง “ถนนซาไกมาจิ” ถนนซาไกมาจิเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด ๆ ที่ภูมิใจ

น าเสนอหอยเชลล์กระทะร้อนและแมงดาทะเลยักษ์ที่แม้แต่ชาวประมงผู้โชกโชนยังต้องทึ่ง อาหารทะเลที่น ามาโชว์

ทุกตัวสามารถซ้ือและย่างให้เห็นกันสด ๆ โอตารุยังขึ้นท าเนียบเป็นแหล่งของอาหารทะเลที่สด และรสเลิศที่สุดของ

แดนปลาดิบ อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

  
 

จากนั้น หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกับ

ความย่ิงใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุข

ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดงัเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่ส าหรับให้คนท้องถิ่นได้

กราบไหว้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพ่ือเป็นขวญัและก าลังใจสืบไป 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟซัปโปโร” สวรรค์แห่งนักช้อปโดยมีห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น พาซิโอ ไดมารุ

และอาคาร ESTA เป็นต้น ในอาคาร ESTA มีศูนย์อาหารสไต์ล์ธีมพาร์ค “ราเม็ง รีพับลิค ซัปโปโร” ท่านจะ

สามารถล้ิมรสราเมงชื่อดังจากทั่วฮอกไกโดได้ที่นี้ นอกจากนี้ยังมีตึกของ BIC CAMERA ซ่ึงเป็นสถานที่แห่งการ

บูชาเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังมี UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเสื้อผ้ามากมายที่อยู่เหนืออาคาร 7 

ชั้นของ BIC CAMERA และ ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปีย’ ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพ้ืนดินเป็นจุดสังเกต 

มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยู่ด้วย 

** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าอาหารมื้อค่ าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ** 

ที่พัก : PREMIER HOTEL CABIN SAPPORO หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

 (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

จากนั้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

0955 ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 621 

1510 ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

หมายเหต ุ :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน และอัตรา

แลกเปล่ียนโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 
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 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิด

กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่

ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

  รูปถ่ายสถานที่ใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น 

 

 

  อตัราค่าบริการ    เดินทางวนัที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2562 

ผูใ้หญ่                                                                  ท่านละ 36,900.- บาท 

เดก็ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)                             ท่านละ 9,000.- บาท 

พกัเดีย่วเพิม่                                                          ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                           ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 
 

กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกัน 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศก์ทีค่อยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเสน้ทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกันอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบตัิเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ทา่นละ 500,000.-บาท) **เปน็ไปตามเงือ่นไขของกรมธรรม*์* 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

3. ค่าท าหนังสือเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอกี 

เงือ่นไขการช าระเงนิ :  

ส าหรบัการจองกรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000.- บาท  

 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วนั 

ชือ่บญัช ี บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 

 ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา  อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  860-0-241510  บัญชีออมทรัพย์ 

 ธนาคารธนชาต   สาขา อโศกทาวเวอร์      เลขที่  240-3-020067 บัญชีกระแสรายวัน 

 ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สีลมคอมเพล็กซ์         เลขที่  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขา อโศกทาวเวอร์      เลขที่  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 

 กรณชี าระดว้ยบตัรเครดติมคี่าธรรมเนียมรูดบตัร 3 % จากยอดทีท่ าการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มนีโยบายให้ท่าน

ช าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบคุคล  ทัง้นี้เพ่ือความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเปน็ส าคัญ  

 หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

การยกเลกิ :  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมัดจ า 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันท าการ ทางบริษทัฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
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กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด 

หมายเหต ุ:  

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ านวนผู้เดินทางคร้ังละ 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจ านวนไม่ครบตามจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา

แลกเปล่ียนโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสาร

การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ , การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, 

การก่อจลาจล 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือน

วันเดินทาง หรือคืนเงินได้ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่น่ส าหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่

ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบตัิในการเข้าประเทศญี่ปุ่น  
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ  ำกดั 

รำยกำรทวัร์       วนัเดินทำง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสำร            
              
               
จ ำนวนผูเ้ดินทำงทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่ำน / เด็กอำยตุ  ่ำกว่ำ 12 ปี  ท่ำน) 
จ ำนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ควำมประสงคอ่ื์นตำมท่ีท่ำนตอ้งกำร อำทิเช่น 
อำหำร                ไม่ทำนเน้ือววั                 ไม่ทำนเน้ือหม ู              ไม่ทำนสตัวปี์ก               ทำนมงัสำวิรัต 
รำยระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่ำตัว๋เพ่ิม / ลด     
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ขำ้พเจำ้รับทรำบเง่ือนไขในรำยกำรทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                      
(     ) 
    วนัท่ี      

    
 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริกำร
ของเรำ 


