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DE-JP08 : ทวัรญ์ีปุ่่ น ฮอกไกโด ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ 
6 วนั 4 คนื (TG) 

  

เทีย่วไฮไลทเ์กาะฮอกไกโด ชมทุง่ลาเวนเดอรช์ือ่ดัง 

ชมทุง่ขา้วบาเลย่ส์ทีอง @เมอืงบเิอ | ทุง่ลาเวนเดอร ์ฟารม์โชเอ @เมอืงฟรุาโน่ |  

น่ังกระเชา้หอ้ยขาสูจ่ดุชมววิยอดเนนิเขา | ชมความงดงามทุง่ลาเวนเดอรฟ์ารม์โทมติะ 

ชอ้ปป้ิง “มติซยุ เอา้ทเ์ล็ต” | ซปัโปโร โรงงานชอ็คโกแล็ต “อชิยิะ” เรยีนท าคกุกี ้|  

ทีท่ าการรัฐบาลเกา่บนเกาะฮอกไกโด | ผา่นชมสวนโอโดร ิ| ผา่นชมหอนาฬกิาโบราณ 

อสิระชอ้ปป้ิง เจอารซ์ปัโปโร สเตชัน่ | อพัเกรดเมนูชดุไคเซคติอ้นรับแขกคนส าคญั 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21:00 น. 
คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ C เคานเ์ตอรก์าร

บนิไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวก บรเิวณเคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

หมายเหตุ 
เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีผูโ้ดยสารทกุทา่นพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลา
เครือ่งออกอยา่งนอ้ย 30 นาท ี

23:45 น. 
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดย การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 (เวลาทอ้งถิน่ประเทศญีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 
2 ชัว่โมง) 

วนัทีส่อง 

เกาะฮอกไกโด - สนามบนิชนิชโิตเซะ - เมอืงคามคิาวา่ (ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ช ัว่โมง) 
- ไอซ ์พาวลิเลีย่น - โซอนุเคยีว - ข ึน้กระเชา้ไฟฟ้าสูภ่เูขาไดเซะส ึ- จดุชมววิสงูสดุ
ภเูขาคโุระดาเคะโดยการน ัง่กระเชา้หอ้ยขา (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) - น า้ตกรวิเซ และ
น า้ตกกงิกะ 

08:00 น. 

เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตชินิ ชโิตเซะ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น เกาะทีม่ขีนาด

ใหญอ่นัดบัสองของญีปุ่่ น หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง รับสมัภาระเรยีบรอ้ย บรกิารขา้วหอ่สาหร่าย “โอะ
นงิริ”ิ เพือ่ใหท้า่นไดร้องทอ้งยามเชา้ในแบบฉบบัของเมนูงา่ยๆและสะดวก 

 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “คามคิาวา่” (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ทีฮ่อกไกโดจะมเีมอืงทีใ่ชช้ ือ่ “คามิ

คาวา่” ซ ้ากนัถงึ 3 เมอืงเนือ่งจากเป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ทางตน้ทางของแมน่ ้า เมอืงคามคิาวา่แห่งนีเ้ป็นทางผา่นของ

แมน่ ้าอชิคิาร ิซึง่เป็นแมน่ ้าทีย่าวทีส่ดุในเกาะ ฮอกไกโด ดว้ยความยาวถงึ 268 กโิลเมตร และมคีวามยาวเป็น
อนัดบั 3 ของประเทศญีปุ่่ น 

เทีย่ง 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าทา่นสู ่“ไอซ ์พาวลิเลีย่น” ใหท้า่นไดช้มความ

สวยงามของหมิะทีเ่หมอืนกบัอยูใ่นถ ้าราวกับหนิงอก หนิยอ้ย ใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวตดิลบ และมมีมุใหท้า่น
ไดส้มัผัสความหนาวเย็นถงึ -41 องศาเซลเซยีส 

 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “โซอุนเคยีว” ชมววิทวิทศัน์สวยงามสองขา้งทางดัง่จติรกรทีรั่งสรรคข์ึน้ จัดเป็นหนึง่ในสิง่

มหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตไิดส้รรสรา้งขึน้มา ทา่นจะไดพ้บกบัหนา้ผาหนิทีม่คีวามสวยงามอยา่งธรรมชาต ิซึง่มคีวามยาว
ถงึ 24 กโิลเมตร มคีวามสงูถงึ 150 เมตร ในชว่งฤดหูนาวถกูปกคลมุดว้ยน ้าแข็งและหมิะขาวสะอาดอกีหนึง่

บรรยากาศทีห่าชมยาก 

 
น าทา่นสูย่อดบนของ “ภูเขาไดเซะส”ึ โดยการขึน้ “กระเชา้ไฟฟ้า” คอ่ยไตร่ะดับความสงูชนัสูด่า้นบน เพือ่ชมววิ
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ความสวยงามของเทอืกเขาโดยรอบสูจ่ดุชมววิ “คโุระดาเคะ” สงูตระหงา่นนีเ้ป็นยอดหนึง่ในจ านวนหลายยอดของ
เทอืกเขาไดเซะสทึีม่รีูปร่างคลา้ยปลายแหลมปิรามดิ โดยการ “น ัง่กระเชา้หอ้ยขา” (ขึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศ) ดา้นบนสามารถชมทศันยีภาพอนัสวยงาม และชมทุง่หญา้ทีป่กคลมุไปทัว่อาณาบรเิวณ ภาพทีป่รากฏจาก

บนยอดเขาจงึยากแกก่ารหาค าพูดใดมาเปรยีบเทยีบได ้พรอ้มรับฟรอีากาศบรสิุทธิส์ าหรับทกุทา่น 
 

จากนัน้น าทา่นชม “น า้ตกรวิเซ” และ “น า้ตกกงิกะ” น ้าตกทีอ่ยูเ่คยีงคูก่นัและมคีวามสวยงามของเมอืงโซอนุ
เคยีว เป็นน ้าตกในต านานแหง่ทางชา้งเผอืกของญีปุ่่ น 

ทีพ่กั 

SOUN KAKU GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
โรงแรมแหง่นีท้า่นจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแร่ญีปุ่่ น เพือ่เป็นการพักผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ดเหนือ่ยกับการเดนิทาง
หรอืท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วนั การแชน่ ้าแร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดมิและเกา่แกข่องชาวญีปุ่่ นมาชา้นาน
จนกระทัง่ปัจจบุนั ยังคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่มากนัเป็นอย่างด ีเป็นทีรู่จ้ักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ 
และเชือ่ในเรือ่งการบ ารุงการไหลเวยีนโลหติ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยตามขอ้กระดกู บรรเทาอาการปวดศรีษะ 

หมายเหตุ 
กรุณาจัด OVER NIGHT BAG ส าหรับ 1 คนื เพือ่ใชส้ าหรับการเขา้พักในโรงแรมคนืถัดไป เนือ่งจากโรงแรมใน
ญีปุ่่ นไมม่พีนักงานยกกระเป๋าบรกิาร โดยเฉพาะโรงแรมตา่งจังหวดัลฟิตโ์ดยสารเล็กและมผีูใ้ชบ้รกิารมาก จงึไม่
สะดวกในการน ากระเป๋าเดนิทางใบใหญเ่ขา้เชค็อนิ 

วนัทีส่าม 

โซอนุเคยีว - เมอืงบเิอ - ทุง่ขา้วบาเลย่ส์ทีอง - เมอืงฟุราโน ่- ทุง่ลาเวนเดอรโ์ชเอ น ัง่
กระเชา้หอ้ยขาสูจ่ดุชมววิยอดเนนิเขา - ชมความงดงามทุง่ลาเวนเดอรฟ์ารม์โทมติะ 
รา้นขนมเคก้ข ึน้ชือ่ฟุราโนะ (ข ึน้กบัเวลาทีม่ขีองแตล่ะคณะเทา่น ัน้และรา้นเค็กปิดทกุวนั
องัคาร) 

เชา้ 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม น าทา่นเดนิทางผ่านเมอืง “บเิอ” ซึง่ทา่นจะสามารถ “ชมความงามแหง่ทุง่ขา้ว
บารเ์ลย่”์ นอกจากมแีปลงดอกไมแ้ลว้ก็ยังปลกูพชืเศรษฐกจิอืน่ๆ เชน่ ขา้วโพด มันผร่ัง ขา้วบารเ์ลย่ ์ท าใหเ้กดิ

ภาพววิทวิทศันแ์บบพาโนรามา่ ววิระหวา่งสองขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ยทุง่ขา้วบารเ์ลย่ส์เีหลอืงทองตดัสลับกับไร่
ขา้วโพดและมันฝร่ังสเีขยีวสด โดยมสีฟ้ีาครามของทอ้งฟ้าตดัเป็นฉากหลงั 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “ฟรุาโน”่ เพือ่น าทา่นชมความงามแหง่ “ดอกลาเวนเดอร”์ ณ “ฟารม์โชเอ” โดย
การน าทา่น “น ัง่กระเชา้หอ้ยขา” สมัผัสบรรยากาศแหง่ความสดุภริมยส์ูด่า้นบนเนนิเขาสงู ซึง่ทา่นจะสามารถ

รับชมววิโดยกวา้งของเมอืงฟรูาโนะ เก็บบนัทกึภาพแหง่ความประทับใจ (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) 

เทีย่ง 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่“ฟารม์โทมติะ” ฟารม์แหง่แรกของเมอืงฟุ
ราโนะทีร่เิริม่การปลกูดอกลาเวนเดอรข์ ึน้ และเป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วของเมอืงฟรุาโนะทีต่อ้งไปเยอืน ทา่น

จะไดส้มัผัสกับทุง่ดอกลาเวนเดอรท์ีแ่ขง่กนัชชูอ่เบยีดกนัแน่นเต็มฟารม์บนภเูขา สง่กลิน่หอมกระจายไปทั่วทุง่ ให ้
ทา่นไดถ้า่ยภาพแหง่ความประทบัใจกบัทุง่ดอกไมส้รีุง้ทีอ่ยูใ่กลก้นั นับไดว้า่เป็นจดุเดน่ทีท่ าใหนั้กทอ่งเทีย่วอยาก

เดนิทางมาเยีย่มชมฟารม์แหง่นี้ ฟารม์เหลา่นีจ้ะปลกูแซมดว้ยดอกไมน้านาพันธุห์ลากสหีลากสไตล ์ไมว่า่จะเป็นสี

มว่ง สชีมพู สเีหลอืง สขีาว ฯลฯ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 

หากมเีวลามากพอ น าทา่นสู ่“รา้นขนมเคก้ขึน้ชือ่เมอืงฟรุาโน”่ ซึง่เป็นรา้นคา้เพยีงเล็ก ๆ แตต่กแตง่อยา่งน่ารัก
ทา่มกลางขนุเขาและป่าไม ้ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการเลอืกซือ้ขนมเคก้เพือ่ลิม้ลองรสชาตทิีย่ากจะหาทีอ่ืน่มา

เปรยีบเทยีบ 

หมายเหตุ (รา้นเคก้ปิดใหบ้รกิารทกุวนัองัคาร หรอืวนัอืน่ ๆ เพิม่เตมิ ซึง่ทางรา้นอาจมปีระกาศเพิม่เตมิในภายหลงั) 

ค า่ 
รับประทานอาหารค า่ในโรงแรม บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตน์านาชนดิ และบุฟเฟ่ตเ์มลอ่น ดว้ยรสชาตทิีห่วาน

อยา่งธรรมชาต ิและลักษณะเฉพาะตวัพเิศษคอืกลิน่ทีห่อมหวลอย่างยิง่ 

ทีพ่กั 

YUBARI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 
 

โรงแรมแหง่นีท้า่นจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแร่ญีปุ่่ น เพือ่เป็นการพักผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ดเหนือ่ยกับการเดนิทาง
หรอืท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วนั การแชน่ ้าแร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดมิและเกา่แกข่องชาวญีปุ่่ นมาชา้นาน
จนกระทัง่ปัจจบุนั 

วนัทีส่ ี ่
ยบูาร ิ- ชอ้ปป้ิง “มติซุย เอา้ทเ์ล็ต” - ซปัโปโร - โรงงานช็อคโกแล็ต “อชิยิะ” เรยีนท า
คกุกี ้- ทีท่ าการรฐับาลเกา่บนเกาะฮอกไกโด - สวนโอโดร ิ(ผา่นชม) - หอนาฬกิา



บจก. ดบัเบ ิล้ เอ็นจอย ทราเวล 
300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-3791168 Fax: 02-3791163 (อตัโนมัต)ิ 

Mobile: 082-4992007, 086-3065572, 090-5683080 
  Website: www.DoubleEnjoy.com E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

www.DoubleEnjoy.com   เลขทะเบยีนการทอ่งเทีย่ว 11/05307 

โบราณ (ผา่นชม) - อสิระชอ้ปป้ิงเจอารซ์ปัโปโร สเตช ัน่ - อพัเกรดเมนชุูดไคเซคิ
ตอ้นรบัแขกคนส าคญัเชน่คณุ 

เชา้ 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม น าทา่นเดนิทางสู ่“มติซุยเอา้ทเ์ล็ต” แหลง่ชอ้ปป้ิงส าหรับผูท้ีรั่กการชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนดเ์นม สถานทีน่ี้จะเป็นทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของทา่นอย่างสมบรูณ์แบบ เนือ่งจากมรีา้นคา้

มากกวา่รอ้ยรา้นคา้ แบรนดต์า่งๆ จากฝ่ังอเมรกิาและยุโรป อาท ิTimberland, Brooks Brothers, Coach, Cole 
Haan, Onitsuka Tigers, Adidas และอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรอย่างจใุจ 

เทีย่ง 

อสิระอาหารกลางวนัภายในเอา้ทเ์ล็ต (รบัเงนิคา่อาหารกลางวนั ทา่นละ 2,000 เยน) 

 
น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยก์ลางความเจรญิทีส่ดุเมอืง “ซปัโปโร” เมอืงทีม่ปีระชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น ตดิอนัดบั

หา้ของประเทศญีปุ่่ น (ประมาณ 1.6 ลา้นคน) เมอืงทีถ่อืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การศกึษา การเมอืงการ
ปกครอง และทีน่ีเ้องยังเคยเป็นสถานที่ๆ  เคยจัดโอลมิปิคในชว่งฤดหูนาว 

 
สถานรีถไฟซปัโปโร สถานทีถ่อืไดว้า่เป็นจดุศนูยก์ลางการเดนทิาง เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีท่นัสมัย ประกอบไปดว้ย

รา้นคา้ รา้นอาหารมากมายทีร่อใหบ้รกิารแกท่า่นและชาวซัปโปโร 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่“โรงงานช็อคโกแล็ต อชิยิะ” น าทา่นชมขัน้ตอนการผลติขนมดงั ทีช่ ือ่วา่ ชโิระอ ิโคะอบิโิตะ 

ขนมอร่อยทีม่ชี ือ่เสยีงจากฮอกไกโด และสนุกกับกจิกรรมพเิศษ “เรยีนท าคุกกี”้ สตูรเด็ดท างา่ยและอร่อยมาก ให ้
ทา่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ขนมเค็กสดุยอดแหง่ความนุ่มลกึอร่อยตามอธัยาศยั 

 

จากนัน้น าทา่น ผา่นชม “สวนโอโดร”ิ สวนสาธารณะทีม่ลีักษณะ เป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญ ่มคีวามกวา้ง 
105 เมตร ยาว 3.8 กโิลเมตร ตอนตน้ของสวนสาธารณะมทีาวเวอรเ์สาทวีขีนาดใหญ ่เหมาะแกก่ารถา่ยรูปเป็นที่

ระลกึ ชว่งหนา้รอ้นเป็นทีพั่กผ่อนหยอ่นใจแกค่นทัว่ไป สว่นในฤดหูนาวเป็นสถานทีจั่ดงานเทศกาลหมิะ
ระดบัประเทศ มกีารแกะสลักน ้าแข็ง(หมิะ)อย่างงดงาม จนสรา้งความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าชมทกุๆ ปี  

 
น าทา่น ผา่นชม “หอนาฬกิาโบราณ” อายกุวา่ 130 ปี ซึง่ปัจจุบนัยังบอกเวลาไดเ้ทีย่งตรงแมน่ย า ในอดตีเคย

เป็นสถานศกึษาทางดา้นการเกษตรแหง่เกาะฮอกไกโด 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่“สถานรีถไฟ เจ.อาร.์ สเตช ัน่” ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในยา่นนี้ทีม่อียา่ง

มากมาย เชน่ นาฬกิายีห่อ้แบรนดเ์นม, กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล, เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋า, 
รองเทา้, เสือ้ผา้แบรนดเ์นม, เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น, น ้าหอม, เครือ่งส าอางคย์ีห่อ้ดังของญีปุ่่ น และอืน่ๆ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนูอพัเกรดไคเซค ิชุดตอ้นรบัแขกคนส าคญัเช่นคุณ 

ทีพ่กั SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ 

ซปัโปโร - เมอืงโอตาร ุลอ่งเรอืคลองโอตาร ุ- ชมเมอืงโอตารดุว้ยการ “น ัง่รถลาก” - 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- หอนาฬกิาไอน า้โบราณ (ทีเ่หลอื 1 ใน 2 เรอืนในโลก) บรกิาร
พเิศษฟรไีอศครมี 7 ช ัน้ - ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงยา่นซซึคึโินะ - อพัเกรดอิม่อรอ่ยกบัเมนู
ซฟีู้ ดสป้ิ์งยา่ง 

เชา้ 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “โอตารุ” เมอืงโรแมนตคิอกีแหง่บนเกาะฮอกไกโด พลาด
ไมไ่ดก้ับสถานทีส่ าคัญของเมอืงโอตารุ นับเป็นจดุทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืง คอื “คลองโอตารุ” คลองทีใ่นอดตีเคยใช ้

ส าหรับล าเลยีงสนิคา้ จากบรเิวณเรอืสนิคา้ไปยังโกดงัสนิคา้ ปัจจบุนัมคีวามยาว 1,140 เมตร และมักจะมรีายการ
ทวีมีาถ่ายภาพสวยๆ จากบรเิวณโดยรอบของคลองแหง่นีเ้ป็นประจ า ท าใหค้ลองแหง่นีก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ของ

เมอืงโอตารุในปัจจุบนั 

 
น าทา่น “ลอ่งเรอืในคลองโอตารุ” เพือ่ดืม่ด า่กบับรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ และชมสิง่ปลกูสรา้งสมัยกอ่นที่

ปัจจุบนัยังคงอนุรักษ์ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้ืน่ชม 
 

น าทา่นเปิดประสบการณ์ใหมด่ว้ยการ “น ัง่รถลากโบราณ” โดยใชแ้รงงานจากคนญีปุ่่ นพืน้เมอืงลากรถพาทา่นไป

ยังบรเิวณจดุเดน่ของเมอืงโอตารุ และสถานทีส่วยงามของเมอืงอย่างมอือาชพี (รถลากหนึง่คนัสามารถน ัง่ได ้
2-3 ทา่น โดยใชเ้วลาประมาณ 15 นาท)ี 

เทีย่ง 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนูขึน้ชือ่ประเภทเสน้ “ราเม็ง” ทีบ่รรจงทกุขัน้ตอน 
ไมว่า่จะเป็นการท าเสน้ใหเ้หนยีวนุ่ม น ้าซปุทีม่กีลิน่หอมชวนลิม้รส รสชาตทิีก่ลมกลอ่ม 
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หลงัอาหารน าทา่นชม “พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี บา้นไมส้ถาปัตยกรรมแบบยโุรป เป็นสถานทีเ่ก็บหบีเพลงตวั

แรกทีม่าถงึประเทศญีปุ่่ น ภายในอาคารมสีองชัน้ มหีบีเพลงมากมาย ดา้นบนเป็นหอ้งตา่ง ๆ แสดงกลอ่งเพลงรุ่น

แรก ๆ ทีน่ ามาจากยโุรปในรูปทรงหลากหลาย ราคานัน้ประมาณคา่มไิด ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและฟังเพลงเมโลดีอ้นั
ไพเราะ ... บรเิวณดา้นหนา้ของอาคารหลงันีม้ ี“นาฬกิาไอน า้โบราณ” ทีม่เีพยีงสองเรอืนในโลก (ประเทศ

แคนาดาและประเทศญีปุ่่ น) ซึง่จะสง่เสยีงเพลงเป็นเมโลดีแ้ละพ่นไอน ้าออกมาเพือ่บอกเวลา จดุนีเ้ป็นสถานทีห่า้ม
พลาดในการยนืรอ เพือ่ถา่ยภาพคูก่บันาฬกิาไอน ้าโบราณในจังหวะทีม่ไีอน ้าพวยพุ่งออกมา พรอ้มเสยีงดนตรี

ไพเราะ นอกจากนี้ทา่นสามารถเลอืกชมหรอืซือ้ของทีร่ะลกึประเภทเครือ่งแกว้ในหลากหลายรูปแบบ ดว้ยเทคนคิ

การท างานแบบพืน้บา้นแตส่ามารถสรา้งรายไดใ้นชมุชน ทีส่ าคญัลวดลายของสนิคา้แตล่ะใบเกดิจากจนิตนาการ
ในขณะท างานจนเป็นความช านาญ และเป็นเอกลักษณ์โดดเดน่ไมซ่ ้ากนั ซึง่ทา่นสามารถซือ้แกว้ทีม่เีพยีงใบเดยีว

ในโลกดว้ยฝีมอืการเป่าแกว้อนัน่าทึง่เป็นอย่างยิง่ ... พเิศษบรกิารทา่นดว้ยไอศครมีชือ่ดงัของเมอืงโอตารุ 
“ไอศครมี 7 ชัน้” ใหท้า่นไดล้ิม้ลองรสชาตขิองไอศครมีทีแ่ยกรสชาตอิอกเป็นชัน้ๆ อยา่งเอร็ดอร่อย 

 
น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยก์ลางความเจรญิทีส่ดุเมอืง “ซปัโปโร” เพือ่น าทา่นสูย่า่น “ซซึคึโินะ” นับเป็นยา่นทีค่กึคัก

และมชีวีติชวีาทีส่ดุของเมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค า่คนื เหลา่บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึ เปิดไฟสลบัสี

แขง่ขนัประชนัสนิคา้กนั รอบๆ บรเิวณนีม้รีา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบนัเทงิเรงิรมยย์ามราตร ีทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คา
ราโอเกะ รวมกนัมากกวา่ 4,500 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอยนอ้ยใหญ ่อกีทัง้ยังมรีา้นรวงทีข่ายราเม็งมากมายจน

ไดรั้บการขนานนามวา่ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแหง่รา้นราเม็งใจกลางเมอืงซัปโปโร 

ค า่ 

รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พเิศษ !!! บรกิารทา่นดว้ยอพัเกรดบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง อาหารทะเลหลากหลาย
ชนดิ เชน่ กุง้ หอยเชลล ์หอยนางรม ป ู3 ชนดิ ทัง้ปขูน ขาปยัูกษ์ ขาปสูไึว รวมทัง้เนือ้ววั เนื้อหม ูเนือ้ไก ่เนือ้ปลา 

เนือ้แกะ ใหท้า่นไดม้ายา่งบนเตายา่งรอ้น อิม่อร่อยกับขา้วปัน้หนา้ปลาดบิ เท็มปรุะ และพเิศษเครือ่งดืม่ซอฟดริ๊ งค ์
และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์เบยีร ์สาเก วสิกีจ้ใุจไม่อัน้ 
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วนัทีห่ก ชโิตะเซะ - กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาต ิชนิชโิตะเซะ บนเกาะฮอกไกโด 

10:45 น. เหนิฟ้าสู ่ประเทศไทย โดย การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

16:45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิารราคา 
 

 ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 69,900 บาท 

 เด็กอายไุมเ่กนิ 11 ปี 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) ราคาทา่นละ 64,900 บาท 

 เด็กอายไุมเ่กนิ 11 ปี 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) ราคาทา่นละ 53,900 บาท 

 พักเดีย่วจา่ยเพิม่ ทา่นละ 8,900 บาท 
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เงือ่นไขในการจอง 
 

หมายเหต ุ

1. การเดนิทางในคณะนีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน  25 ทา่น (ผูใ้หญ)่ ขึน้ไป บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทาง

หากคณะทัวรม์ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 25 ทา่น (ผูใ้หญ)่ โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นวนัเดนิทาง 

2. รายการอาหารทีร่ะบไุวอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์และความเหมาะสมโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. กรณีทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมใดๆ หรอืภาษีเชือ้เพลงิเพิม่เตมิ ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ 

4. หากเหตจุ าเป็นทางบรษัิทไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่การถกูหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้

เนือ่งมาจากผูเ้ดนิทางอาจมสี ิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภัยธรรมชาต ิการประทว้ง 

การกอ่จลาจล ความลา่ชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัจิากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

5.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

อตัรานีร้วม 

- น ้าดืม่วนัละ 2 ขวด / ทา่น (ประเทศญีปุ่่ น) 

- กระเป๋าผา้ลอ้ลากคนัชกั l สายรัดกระเป๋าสสีวยสด l หมอนหนุน(เป่าลม) 

- คา่ประกนัการเดนิทาง เงือ่นไขระบตุามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,500,000 บาท 

- คา่หอ้งพักโรงแรม, คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการ 

- คา่ประกนัวนิาศภัยทางอากาศตามเงือ่นไขของสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

- คา่ตั๋วโดยสารระหวา่งประเทศโดยการบนิไทย ไป-กลบั (ชัน้ประหยัดตามรายการ)  

- คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  

- คา่ขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขของสายการบนิ น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม(ขอ้ก าหนดนี้อาจเปลีย่นแปลง

ไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิฯ) หากใบใดมนี ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด ทา่นตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมปรับตามกฎของสายการบนิ  

อตัรานีไ้มร่วม 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งการใบเสร็จรับเงนิรวมภาษีมลูคา่เพิม่ ทา่นตอ้งยอมรับใน

คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ตามจรงิ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะออกใบเสร็จนีใ้หใ้นนามบรษัิทฯ เทา่นัน้ กรุณาแจง้ใหฝ่้ายขายทราบตัง้แตท่ าการจองทัวร ์

หากทา่นแจง้ขอเอกสารใบก ากับภาษีภายหลงัช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรบ์างสว่นเสร็จสิน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถออกใบก ากับภาษีใดๆ ให ้

ทา่นได)้ 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศญีปุ่่ น (ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมผ่านดา่นเขา้ประเทศอืน่) 

- คา่ธรรมเนยีมกรณีช าระคา่ทวัรผ์า่นบัตรเครดติ +3% ไมรั่บบัตรเครดติ/เดบติทีอ่อกโดยธนาคารตา่งประเทศ  

การช าระเงนิ 

บรษัิทรับมัดจ า 10,000.- บาท ส าหรับการจอง/ทา่น สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั หรอืเป็นไปตามเงือ่นไข

พเิศษของทางบรษัิทฯ ก าหนด 

การยกเลกิ 

- กรณีแจง้ยกเลกิมากกวา่ 30 วนักอ่นเดนิทาง บรษัิทสงวนสทิธิใ์นการ คดิคา่บรกิารทา่นละ 5,000 บาท 

- กรณีแจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนักอ่นเดนิทาง บรษัิทสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด ไมว่า่กรณีใด 

- กรณีแจง้ยกเลกิ 21 วนักอ่นเดนิทาง บรษัิทฯ คดิคา่บรกิารโดย คนืเงนิคา่ทวัร ์50% ของราคาเต็มเทา่นัน้ 

- กรณีแจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ คดิบรกิารเต็มจ านวนตามราคาทัวรท์ัง้หมด 
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ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร (จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางลว่งหนา้ 10 วนั) 

1. ขอ้ก าหนดส าหรับทา่นทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่ น หมายถงึ ทา่นไมส่ามารถทานเนือ้สตัวน์ ้าอืน่ใดได ้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นหมกึ หอย กุง้ หรอือยา่งอืน่อยา่งใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภัตตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญจ่ะเป็นเมนูทีเ่ป็นผัก หรอื

เตา้หูแ้ทน 

2. สว่นกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกับขอ้จ ากัดเรือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้ววั ไมท่านซาชมิ ิหรอืซชูทิีเ่ป็นของดบิ หรอืทา่นใดทีไ่มม่กีารแจง้

เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเรือ่งอาหาร เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่ นแลว้ทา่นไม่สามารถขอเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิขอ้ก าหนดในเรือ่งของอาหารได  ้

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิการเดนิทาง กรณีมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ทีก่ าหนด โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 

15 วนักอ่นเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืบนิมาจากประเทศอืน่เพือ่ร่วมทวัรใ์นประเทศญีปุ่่ น ไม่

วา่จะเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากทวัรค์ณะนัน้ ๆ ขอเรยีนวา่การจอง/ซือ้ตัว๋โดยสารนีอ้าจท าการซือ้ตามเงือ่นไขปกตหิรอืราคา

โปรโมชัน่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ตั๋วโดยสารใด ๆ ทัง้ส ิน้ ดงันัน้เมือ่ทา่นจะท าการจอง/ออกตัว๋ประเภทนัน้ ๆ 

กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ 

3. บรษัิทฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทกุเทศกาล บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าที่

น่ังกบัสายการบนิและมัดจ าโรงแรมทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัร์

ทัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4. กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและตา่งประเทศปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษัิทฯ ไมค่นืคา่ทวัรใ์นทกุ

กรณี 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

6. กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่ง จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะ

ด าเนนิไดภ้ายหลงัออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เทา่นัน้ หรอือาจตอ้งด าเนนิการทีเ่คานเ์ตอรส์ายการบนิ ณ วนัเดนิทาง หากทา่นมคีวาม

ประสงคใ์ชไ้มลเ์ลจเพือ่แลกตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับทัง้ใบ ผูโ้ดยสารตอ้งด าเนนิการดว้ยตนเองทกุขัน้ตอน 

7. การขอเปลีย่นแปลงคณะทวัร ์หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง(ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่

เสยีคา่ใชจ้า่ย ตามเงือ่นไข ดงันี ้

   7.1 แจง้ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 30 วนั ในชว่งปกต ิ(LOW SEASON / BASIC PERIOD) 

   7.2 แจง้ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 50 วนั ในชว่งเทศกาล (HIGH SEASON / PEAK PERIOD) เชน่ เทศกาลครสิตม์าศ – วนั

ปีใหม ่วนัตรุษจนี รวมถงึวนัเดนิทางตลอดเดอืนเมษายน – พฤษภาคม, เดอืนกรกฎาคมและเดอืนตลุาคม  เป็นตน้ 

8. ตัว๋เครือ่งบนิ 

   8.1 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ทา่นตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ (กรุณาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทัวร)์ 

   8.2 ทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปทัวรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ แจง้ค าขอไดแ้ตไ่ม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้

   8.3 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษัิทฯ ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสาย

การบนิเทา่นัน้ กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีฯ่ วา่ตัว๋เครือ่งบนิใบนัน้ ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

   8.4 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ัว๋โดยสารแบบหมูค่ณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% สว่นสายการ

บนิอืน่ ๆ ในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กับเงือ่นไขระหวา่งสายการบนินัน้ ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข

บางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

   8.5 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แตเ่ริม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูทีท่างบรษัิทฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชน์สงูสดุ

ของทา่นเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครือ่งทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัทา่นกลับถงึเมอืงไทย วา่ไดรั้บ

ไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบัตรโดยสารขึน้เครือ่งหาย (Boarding Pass) ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กับสายการบนิและ

บรษัิททวัร ์

9. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัวนิาศภัยทางอากาศ 

   9.1 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้คา่ธรรมเนยีม ณ วนัทีล่า่สดุทีม่กีารปรับคา่ธรรมเนยีม 

   9.2 หากสายการบนิปรับขึน้ราคาในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความ

เป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 
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10. กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง    

 น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด) หากสมัภาระมนี ้าหนักเกนิ สายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่ได ้  

 กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และจะตอ้งสดัสว่นดงันี ้กวา้งxยาวxสงู (25 

ซม.x56 ซม.x46 ซม.) บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋า อาจถูกก าหนดใหต้ า่กวา่

มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ 

 


