
 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 14109 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

วนัที ่
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

มือ้อาหาร 
  

 ทีพ่กั 

วนัแรก 

 

กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG 670  23:45-08:40+1  ประต ู2 เคา้นเ์ตอร ์D 
 

บรกิารอาหารรอ้น
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

- 

วนัทีส่อง 
ชโิทเซ ่– อะซาฮกิาวะ – หมูบ่า้นราเมง – พพิธิภณัฑเ์กร็ดหมิะ 
โซอนุเคยีว – น ้าตกรวิเซ และน ้าตกกงิกะ  

-- / -- / ค ่า 

 

 

SOUNKAKU 

CHOYO RESORT 
(Onsen) เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม 
ทุง่หญา้เมอืงบเิอ – ทุง่ดอกไมเ้มอืงฟรูาโน่ – บปุเฟ่ตเ์มลอน 
โรงงานชสี – ชอ้ปป้ิงยา่นถนนเฮวะ – ออิอน มอลล ์ 

เชา้ / กลางวัน / -- 

 

ART ASAHIKAWA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่

 

เมอืงทา่โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงยา่นทานูกโิคจ ิ– ยา่นกนิดืม่ซซูกูโินะ 
 

เชา้ / กลางวัน / ค า่ 
Nanda Buffet 

 

TOKYU REI 

SAPPORO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ 

 

ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG 671  10:30 – 15:30 

เชา้ / บรกิารอาหาร
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

- 



 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

มเีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ทา่นละ 

11 – 15 กรกฏาคม 2562 41,000 38,900 7,500 

18 – 22 กรกฏาคม 2562 39,900 36,900 7,500 

25 – 29 กรกฏาคม 2562 39,900 36,900 7,500 

 

(1) วนัแรกของการเดินทาง       กรงุเทพฯ  – ชิโทเซ่ (เกาะฮอกไกโด)  
  

 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มแจกเอกสารใน
การเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

 23.45 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

(2) วนัท่ีสองของการเดินทาง       ชิโทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมง – พิพิธภณัฑเ์กลด็หิมะ 
   โซอนุเคียว – น ้าตกริวเซ น ้าตกกิงกะ 
  

 08.30 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่  (New Chitose Airport)  (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   
  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ 
  น าท่านเดนิทางสู่ อะซาฮิกาวะ (Asahikawa-shi) เป็นเมอืงบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืง

แหง่นี้อดุมไปดว้ยแมน่ ้าล าธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยงัเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น 
ยงัเป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางของการผลติเหลา้สาเก อาหารทะเล และราเมนของญีปุ่่ น  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

  แล้วน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมง เป็นหมู่บ้านที่รวมร้านราเมนชื่อดงัของเมอืงจ านวน 8 ร้านไว้
ภายในหมู่บา้นแห่งนี้ ซึง่มปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานตัง้แต่
หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิด
ของจีน และเปิดหมู่บ้านราเมนขึ้นในปี  1996 เพื่อเผยแพร่
อาหารทีเ่ป็นความภาคภูมใิจของเมอืงอะซาฮกิาวะใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
ในวงกว้าง นอกจากนัน้ภายในบรเิวณหมู่บ้านยงัมศีูนย์การค้า 
และศาลเจา้เพื่อใหคู้่รกัมาขอพรเพื่อใหช้วีติคู่รอ้นแรงเหมอืนน ้า
ซุปและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้อกีดว้ย  

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ภายในหมู่บา้นราเมง 
 บ่าย น าท่านชม พิพิธภณัฑ์เกรด็หิมะ (Snow Crystal Museum) อาคารพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เป็นทรงยุโรปยุค

กลาง ตัง้อยู่บนเนินเขาเจาะพื้นลงไปเป็นชัน้ใต้ดินเพื่อเป็น
อุโมงค์ให้เดินลอดชม จัดแสดงเกี่ยวกบัหิมะ เช่น เกล็ดหิมะ
รปูทรงต่าง ๆ สถติหิมิะตกในแต่ละเขตทัว่ญีปุ่่ น เป็นตน้ โดยจดั
ตกแต่งได้อย่างงดงาม แต่ข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่ นทัง้หมด 
นอกจากนี้ย ังมีห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงที่ตกแต่งอย่าง
หรหูราดว้ยธมีเกลด็หมิะ จงึมคีนนิยมมาจดังานแต่งงานทีน่ี่ 

 เยน็ น าท่านเดินทางสู่  โซอุนเคียว (Sounkyo Hot Spring) เป็นเมื่อท่องเทีย่วรสีอร์ทน ้าพุร้อนออนเซน 
ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของ อุทยานแห่งชาติไดเซสึซงั (Daisetsuzan National Park) ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นหุบ
เขาแคบ ขนาบขา้งด้วยป่าหน้าผาสูง 100 เมตร และมศีูนยบ์รกิารประจ าหมู่บา้น หอ้งอาบน ้าออนเซน
หลายแห่ง และน ้าตก 2 แห่งทีส่วยงาม นอกจากนี้ยงัเป็นจุดเริม่ตน้ในการเดนิป่าทีใ่กลก้บั ภเูขาคโุรดา
เกะ (Mount Kurodake) อกีดว้ย   

  แลว้น าท่านชม น ้ าตกริวเซ และน ้ าตกกิงกะ น ้าตกสองสายที่
ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริ้วสวยงาม น ้าตกทัง้สองสาย
ตัง้อยู่ห่างกนัเพยีง 300 เมตร สามารถสงัเกตเหน็ไดง้า่ย น ้าตก
รวิเซ ซึง่ถูกเรยีกว่าเป็น “น ้าตกแห่งดาวตก” เพราะสายน ้าเสน้
ใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา เวลาถกูแสงอาทติยจ์ะแลดคูลา้ยดาว
ตก เคยีงคูก่บัน ้าตกกงิกะ หรอื “น ้าตกแห่งแม่น ้าสีเงิน”  

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SOUNKYO ONSEN CHOYO RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ภายในห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์สไตลญ่ี์ปุ่ น ซ่ึงมีเมนูหลากหลาย

ให้ท่านได้เลือก เช่น ข้าวปั้นซูชิ ชาชิมิ  ข้าวหน้าแกง
กระหร่ี  สลดัผกั  ขนมเค้กและของหวานนานาชนิด  พร้อม
บปุเฟ่ตข์าปเูสิรฟ์แบบไม่อัน่  

   แล้วอิสระให้ท่านอาบน ้าร้อนรวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 
   

(3) วนัท่ีสามของการเดินทาง      ทุ่งหญ้าแห่งบิเอ – ทุ่งดอกไม้เมืองฟรูาโน่ – บปุเฟ่ตเ์มลอนแสนอร่อย 
   โรงงานชีส – อะซาฮิกาวะ – ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ – อิออน มอลล ์
 

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   น าท่านชมทุ่งดอกไม้ตามจดุต่างๆ ของบิเอ และเมืองฟรูาโน่ 



 

 

   น าทา่นสู ่เมืองบิเอ เมอืงเลก็ ๆ ตัง้อยูร่ะหว่างทางกอ่นถงึ เมอืง
ฟูราโน่ ที่ซึ่งได้รบัการขนานนามว่า “The Small town of the 
most beautiful hills”  หวัใจของเมอืงเลก็ๆ ทีแ่สนน่ารกัแห่งนี้
อยูท่ีภ่าพววิทวิทศัน์แบบพาโนรามารอบทศิทางสุดสายตา  ทา่น
จะได้เหน็ววิสองขา้งทางที่เต็มไปด้วยไร่ข้าวโพดและมนัฝรัง่สี
เขยีวสดตดั สลบักบัทุ่งขา้วบารเ์ล่ย์สเีหลอืงทองโดยมทีอ้งฟ้าสี
ครามราวกบัภาพในปฏทินิ อสิระถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ 

   แลว้น าทา่นชม ฟารม์โทมิตะ ฟารม์ของนกับุกเบกิรุน่แรกๆ ของ ฮอกไกโดทีฟู่ราโน่  ภายในนัน้ ทา่นจะ
ไดพ้บกบัดอกลาเวนเดอรท์ีป่ลกูกนัเป็นทุง่สมีว่งสวยงามมาก ให้
ท่านได้เดนิลดัเลาะตามทุ่งถ่ายรูป และชมความงามของทุ่งลา
เวนเดอรท์ีไ่กลสดุลูกตา ไมเ่พยีงแต่ดอกลาเวนเดอรเ์ทา่นัน้ ยงัมี
ทุง่ทวิลปิ ทุง่ดอกป๊อปป้ี และดอกอื่น ๆ อกีมากมาย หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า เนินเขาสายรุง้ และทา่นสามารถลิม้ลองไอศกรมีรสลาเวน
เดอร ์และเมลอนฮอกไกโดสด ๆ หวาน ๆ พรอ้มทัง้ใหเ้ลอืกซื้อ 
หมอนลาเวนเดอร ์เพือ่สขุภาพ น ้าหอมกลิน่ลาเวนเดอร ์และผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึอื่น ๆ จากดอกลาเวน
เดอรม์ากมาย 

 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  Herb Hill Furano 
  บริการท่านด้วย บุปเฟ่ต์นานาชนิด โดยน าวัตถุดิบใน

ท้องถ่ินของเกาะฮอกไกโด น ามาปรงุอาหาร ทัง้มนัฝรัง่ ฝัก
ทอง ข้าวโพด ในรูปแบบของอาหารจีนและฝรัง่ปนกนั มี
บริการรสชาติหอยเชลล์ย่างบนเนย และขนมเค้กของ
หวาน ผลไม้ตามฤดกูาล  

 บ่าย น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ “บปุเฟ่ตเ์มลอนแสนอร่อย เกบ็สดใหม่จากฟารม์ เพลิดเพลินส าราญไป
กบัความหวานชุ่มฉ า่ทีซ่่อนอยู่ภายใน แบบไม่อัน้ ถา้พดูถงึ
ผลไมข้ึน้ชื่อในช่วงฤดูรอ้นของเกาะฮอกไกโด คนญีปุ่่ นจะนึกถงึ
ทนัทนีัน่ก็คอื เมลอนจากฮอกไกโด ซึ่งมลีกัษณะเด่นคอืความ
หวานจดัและความชุ่มฉ ่าของเนื้อด้าน ในช่วงต้นของศตวรรษที ่
20 ญี่ปุ่ นเริม่ต้นการเพาะปลูกเมลอนอย่างจรงิจงั การปรบัแต่ง
สายพนัธุ์ครัง้แล้วครัง้เล่า ท าใหไ้ด้เมล่อนทีม่คีุณภาพสูงเช่นใน
ปัจจุบนั อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัเมลอนแสนอร่อย เท่าไรกไ็ดไ้มจ่ ากดัจ านวนชิน้ในเวลาทีก่ าหนด หา
โต๊ะท าเลว่างๆ แลว้ลงมอืเตมิความหวานใหก้บัรา่งกายกนัไดเ้ลย  

  แล้วน าท่านชม โรงงานชีส FURANO CHEESE FACTORY  
โรงงานขนาดกะทดัรดั สไตลญ์ีปุ่่ น ทีน่ าเสนอวธิกีารผลติชสี และ
การน าชสีมาประกอบอาหารที่หลายท่านอาจไม่เชื่อว่าจะมชีสี
เป็นสว่นประกอบเชน่ ชสีสดี าทีท่ าจากดปีลาหมกึ ชสีรสไวน์แดง 
ชีสรสไวน์ขาว  พร้อมทัง้ให้คุณได้ชิม ไอศครีมยอดนิยมติด
อนัดบัหนึ่ง คอื รสฟักทองและ แอสพารากสั  และทีเ่คา้น าเสนอ
มากๆ เลยกค็อื พซิซ่าชสีสดุอรอ่ย ถา้ไปแลว้อยา่พลาดชมิ 



 

 

 เยน็  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงย่านใจกลางเมอืง ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ 
(Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดนิหลกัของเมอืงอะซาฮกิาวะ สอง
ขา้งทางเต็มไปด้วยร้านค้าทัว่ไป หา้งสรรพสนิคา้ รา้นแบรนด์
เนม และในฤดูรอ้นจะมแีผงขายของสด ผกัผลไม ้และอื่น ๆ มา
เปิดขายกนัอย่างคกึคกั ซึ่งถนนแห่งนี้เป็นแนวแบ่งเขตระหว่าง
ย่านธุรกจิทางฝัง่ตะวนัออก กบัย่านร้านอาหาร และคลบั บาร์ 
ทางฝัง่ตะวนัตก เริม่เปิดตัง้แต่ปี 1972 นบัเป็นแหง่แรกของญีปุ่่ นทีจ่ดัใหเ้ป็นถนนคนเดนิแบบถาวร  

   และท่านสามารถเดนิขา้มฝัง่ถนนไปยงั อิออน มอลล์ (Aeon 
Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมูน่กัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิ
ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มีร้านค้าที่
หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสด
ใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยงัมรีา้นเสื้อผา้แฟชัน่
มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom 
games arcade และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้  

 ค ่า อิสระอาหารค า่ ภายในศนูยอ์าหารของอิออน มอลล ์   
   แล้วเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม ART ASAHIKAWA  หรอืเทยีบเทา่ 
 

(4) วนัท่ีส่ีของการเดินทาง       เมืองท่าโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีและเคร่ืองแก้ว 
   ซปัโปโร – ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ – ย่านกินด่ืมซูซูกิโนะ  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  เชา้นี้น าท่านเดนิทางไปยงั  เมืองโอตาร ุ เมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลาย
ศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยงัเป็นเมอืงมชีื่อเสยีงเกีย่วกบัการ
ท าเครื่องแก้วที่สวยงาม  แล้วน าท่านชม คลองโอตารุ 
สญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุที่ได้รบัความนิยมถ่ายภาพ มฉีาก
หลงัเป็นหลงัคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสรจ็ใน
ปี 1923  ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทาง
ขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสู่เรอืขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มาเกบ็
ไว้ภายในโกดงั แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว้
ครึง่หนึ่งกไ็ดท้ าการปรบัปรงุเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั     
  บริการท่านด้วย  HOKKE JAPANESE SET    
  อาหารชุดปลาฮกเกะย่าง   โดยเสริฟ์ให้ท่านละ 1 ตวั  พร้อม

สลดัผกั เครื่องเคียงตามฤดูกาล  ข้าวสวยร้อน ๆ และซุป
ผกัมิโสะเข้มข้น   บ่าย อสิระใหท้่านเดินเล่นชมเมอืงโอตารุ
ตามอธัยาศยั เช่น พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว ที่
รวบรวมกล่องดนตรีและเครื่องแก้วอันงดงามและหายากไว้
มากมาย ท่านสามารถเลอืกซื้อและเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงาน
ฝีมอืต่างๆ อาทเิชน่ ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไป
กบัร้านขายกล่องดนตรี  ซึ่งมกีล่องดนตรีขนาดเล็กไปจนถึง



 

 

ขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตวัของท่านเอง  รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แต่กระ
ดิง่แก้วอนัจิว๋ไปจนถึงโคมระย้า ร้านขายขนมอบต่างๆ ที่ท่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะร้าน 
KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสด ๆ ใหม่ๆ    ใหอ้รอ่ยจนลมือว้นกนัเลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้
ของฝากเป็นอย่างด ี และยงัมอีกีหนึ่งรา้นทีท่่านตอ้งมเีวลากบัรา้นนี้ คอื ร้าน LeTAO  รา้นชสีเคก้แสน
อรอ่ย ทีห่าตวัจบัไดอ้ยากเหลอืเกนิ ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแต่งดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่  

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้านวฒันธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ  ซึง่เปรยีบเสมอืนประตสูู ่เกาะฮอกไกโด   

 เยน็ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่
ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยคุบุกเบกิ เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซือ้หาของฝาก
จากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาว
กว่า 1 กโิลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลาง
เมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุก
สภาพอากาศ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกงัวลถึงฝนหรอื
หมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

  หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่านกนิ
ดื่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้ม
ไปดว้ยรา้นอาหารแยะเตม็ไปหมด แต่ส าหรบัราเมน แนะน าตอ้ง
ไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถ
เลือกร้านตามความชอบ ทัง้ชนิดเส้นราเมนน ้าซุปรสชาติและ
เครือ่งเคราต่าง ๆ 

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่  ร้าน NANDA 
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างซีฟู้ดจากทะเลสด ๆ นานาชนิด  

ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์หอยตลบั 
กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์นัน่
ก็คือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของท่ีน่ีมีให้เลือกด้วยกัน 3 ชนิด 
ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตวัใหญ่   

  แล้วเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

(5) วนัท่ีห้าของการเดินทาง       ซปัโปโร – ชิโทเซ่ – กรงุเทพฯ   
 เชา้ รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  
 10.30 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.30 น. ถงึ ท่าอากาศสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

************************AOB031_HokkaidoLavender_5D3N_TG 
 

หมายเหต ุ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยน และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทาง

การเมอืงภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความปลอดภัย 

และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ และไม่คนืค่ามดัจ าทวัร ์



 

 

 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผูเ้ดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พรอ้มระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูเ้ดินทาง 30 ท่านขึน้ไป ถ้าจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษ ัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรอืยกเลิกการเดินทาง  
 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่จองทวัร ์หากไม่มกีารแจง้เรื่อง
ไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพร้อมให้บรกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอืวนัเสาร์-อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน้่อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถในการบรหิารเวลา  ซึง่อาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญี่ปุ่ นตามกหหมายของสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได้ โดย
มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   
 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิาร
ไม่ได ้ 
 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถงึไกด์
จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ, 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ ที่เกดิเหนืออ านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ  
 บรษิัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรยีกร้องค่าชดใช้จากสายการบนิ , โรงแรมหรอืบรษิัทขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 

 



 

 

เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกหาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
น ามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านกัในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกหหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

 

 
 


