
 

 
 

 
 

 

             ** “โทมติะฟาร์ม” สัมผสัความงดงาม และอากาศอนัแสนบริสุทธิ�  ท่ามกลางทุ่งดอกไมน้านาชนิด 

** ชมเนินทุ่งดอกไมน้านาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั$งภาพวาด ณ “เนินสี�ฤดู” 
** สัมผสัธรรมชาติดว้ยการ “นั�งรถไฟโนร็อคโกะ” ชมความงามของดอกไมน้านาพรรณ สุดแสนโรแมนติก 
** เดินชม “โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ” ของฝากทอ้งถิ$นที$มีชื$อเสียงที$สุดของเกาะฮอกไกโด 
** ชอ้ปปิ2 งของฝากและสินคา้หลากหลายที$ “ย่านทานูกโิคจิและย่านซูซูกโินะ” 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย “แช่นํ&าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์” อิ$มไม่อั2น 
** พิเศษใหท่้านไดท้าน “เมลอน” อนัขึ2นชื$อของญี$ปุ่น แบบไม่อั2น 
** บริการท่านดว้ยนํ&าดื�มที�ญี�ปุ่ นท่านละ 6ขวด/วนั 

กาํหนดการเดนิทาง  00 – 02, 02 มถุินายน – 40 กรกฎาคม 0674 

                                  8 – 9, 9 – :8 (วนัแม่ฯ) สิงหาคม 0674 
(หากท่านมีจองตั�วภายในประเทศ รบกวน ขอเที�ยวบินกับเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วค่ะ) 

      

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินชิโตเซ่ 
;<.<< น. พร้อมกนัที$ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั2น ? ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู ; เคาน์เตอร์ D 

 โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที$ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ2นเครื$อง 
;C.?D น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี$ปุ่น โดยสายการบินไทย เที$ยวบินที$ TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั$วโมง / เวลาทอ้งถิ$นจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั$วโมง) 
 

วนัที�สอง เมอืงโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกดุานิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมอืงซัปโปโร -  

ช้อปปิ& งย่านทานูกโิคจิ + ย่านซูซูกโินะ 
<I.C< น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี$ปุ่น หลงัจากผา่นขั2นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  



จากนั2นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทุกท่านจะไดเ้ห็นบ่อนํ2าร้อนที$มีควนั
พวยพุง่ออกมาจากพื2นหินพร้อมกบักลิ$นกาํมะถนั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงดงามอนัเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที$ยงัคงอยูช่ั$วกลัป์ 

 
จากนั2นนาํท่านชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็นทะเลสาบที$ใหญ่เป็นอนัดบั C ของญี$ปุ่นโดยมีเส้นรอบวงยาวถึง ?C 
กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที$มีความงดงามเป็นอยา่งมาก 

� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  นาํท่านชมววิทิวทศัน์ของ “ภูเขาโชวะชินซัง” ภูเขาไฟนอ้งใหม่ที$เกิดจากการสั$นสะเทือนของผวิโลกในปี 6L?M 

ซึ$ งระเบิดปะทุติดต่อกนันานถึง ; ปี จนกลายมา เป็นภูเขาโชวะ ดงัที$เห็นอยู ่ปัจจุบนัภูเขาโชวะ อยูใ่นการดูแล
ของรัฐบาลญี$ปุ่น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ใหท้่านเลือกซื2อ ขนม ของฝากทอ้งถิ$น ณ จุด
บริการแห่งนี2ตามอธัยาศยั จากนั2นนาํท่านเขา้ “เมืองซัปโปโร” เพื$อเขา้สู่ “ย่านซึซึกโินะ” (SUSUKINO) ซึ$ งเป็น 
แหล่งชอ้ปปิ2 งสินคา้ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื2อผา้ รองเทา้แฟชั$นมากมาย และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร
มากมายนบัพนัเตม็ไปดว้ยนกัท่องเที$ยวนกัชิม อีกทั2งยงัมีร้านรวงที$ขายราเมง็มากมายจนไดรั้บการขนานนามวา่ 
ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเมง็ใจกลางเมืองซปัโปโร แลว้เดินทางสู่ยา่น “ทานูกโิคจิ” 
ท่านจะไดเ้ลือกซื2อสินคา้มากมาย อาทิเช่น เครื$องใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของที$ระลึก เสื2อผา้ 
สินคา้แบรนดเ์นม เครื$องสาํอางค ์เป็นตน้ 
� พกัที$  NEW OTANI INN SAPPORO // APA HOTEL & RESORT หรือเทยีบเท่าระดับ X ดาว+ 
� รับประทานอาหารคํ$าแบบอิสระ เพื$อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
@ เลือกซื	อเมนูเสริม : บุฟเฟ่ต์อิ�มไม่อั	น “สุดยอดอาหารทะเล ปูยกัษ์ #ชนิด”  

จ่ายเพิ�มท่านละ (,*++ บาท  *** พเิศษ!!! กรณ ี1-3ขวบ ฟรี  //  8-7ขวบ 64%*** 
บริการดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  
“ปู X อย่าง” ทั&ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพูต่วัโต กุง้ทะเล ให้
ท่านไดลิ้2มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล อีกทั2งยงัมีเนื2อหมู เนื2อววั ชั2นดี พร้อมผกั
สดๆ บริการแบบอิ$มไม่อั2น (สามารถแจ้งซื&อเพิ�มตอนจองทัวร์เท่านั&นหรือก่อนเดินทาง *+วนั) 

    
 

วนัที�สาม อสิระท่องเที�ยวตามอธัยาศัย (ช้อปปิ& งในเมอืงซัปโปโรหรือท่องเที�ยวตามอธัยาศัยโดยรถไฟ) 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เปรียบนรก บนดิน กลิ$นคละคลุง้   ควนัพวยพุง่ ทั2งนํ2าโคลน โดนความร้อน 

ใตพ้ิภพ พน่เป็นไอ ไม่ขาดตอน    เกิดนํ2าร้อน ทาํนํ2าแร่ แช่อยา่งดี 
การท่องเที$ยว จึงคึกคกั จากผลพวง   แต่ละช่วง ต่างความงาม ตามโทนสี 

ใบไมแ้ดง หิมะขาว ดูสวยดี    ตลอดปี เที$ยวชมได ้ไร้กงัวล 



  (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทวัร์) 
  ใหท้่านทดลองใชบ้ริการรถไฟในญี$ปุ่นที$มีชื$อเสียง และไดชื้$อวา่เป็นการคมนาคมที$เป็นที$นิยมที$สุดของคนญี$ปุ่น 

ท่านจะสนุกสนานกบัการนั$งรถไฟในญี$ปุ่น เพื$อประสบการณ์ที$แปลกใหม่อีกรูปแบบหนึ$ง อิสระชอ้ปปิ2 งในเมือง
ซปัโปโร แลว้แต่ความตอ้งการของท่าน เพราะที$เมืองซปัโปโร ไม่วา่จะไปที$ไหน ก็ชอ้ปปิ2 งสนุกไดทุ้กที$กนัเลย 
อาทิ เสื2อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื$องสาํอาง เครื$องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีกมากมาย หรือเลือกเดิน
ชมเมืองซปัโปโร เมืองใหญ่ที$อบอวลไปดว้ยมนตเ์สน่ห์แห่งธรรมชาติและความหลากหลายทางเชื2อชาติและ
วฒันธรรม เป็นเมืองที$มีการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งเป็นระเบียบมากที$สุดในญี$ปุ่น ทั2งยงัเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด 

   
  -----ยา่น “ย่านทานูกโิคจิ” ท่านจะไดเ้ลือกซื2อสินคา้มากมาย อาทิเช่น เครื$องใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป 

ของฝากของที$ระลึก เสื2อผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เครื$องสาํอางค ์เป็นตน้  
  -----ยา่น”ซูซูกโินะ” เป็นยา่นคึกคกัที$สุดยามราตรี แหล่งบนัเทิง ร้านอาหาร ไนตค์ลบั แหล่งชอ้ปปิ2 งสินคา้ชื$อดงั 

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื2อผา้ รองเทา้แฟชั$น และ ยงัเป็นที$รวมร้านอาหารมากมาย เต็มไปดว้ยนกัท่องเที$ยว นกั
ชิม และยงัเป็นที$ท่องเที$ยวยามราตรีอีกดว้ย  

  ----- “โอโดริปาร์ค หรือ โอโดริ โคเอ็น” ที$เป็นทั2งสวนและถนนที$ตดัผา่นยา่นใจกลางเมืองจากตะวนัออกไป
ตะวนัตก เป็นสถานที$จดัเทศกาลหิมะระดบัโลก ซึ$ งมีการแข่งขนัประกวดปติมากรรมนํ2าแขง็จากนานาประเทศ 
รวมถึงประเทศไทยที$ไดเ้ขา้ร่วม อีกทั2งไดรั้บรางวลัชนะเลิศในปีที$ผา่นมา 

  ----- “ทาํเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมริกาที$สร้างดว้ยอิฐสีแดงทั2งหลงั โดยลอกแบบมาจาก
อาคารทาํเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไปจาํนวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตึกแดง
หลงันี2 ใชเ้ป็นที$ทาํการรัฐบาลฮอกไกโดตั2งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต่้อเนื$องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที$จะยา้ยไป ที$
ทาํการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั2นซึ$ งตั2งอยูด่า้นหลงัตึกแดงหลงันี2  
@ เลอืกซื&อทวัร์เสริม....ไกด์ดูแลพร้อมค่าเดินทางแล้ว (บริการ 2-10 ท่านเท่านั&น) --->จ่ายเพิ�มท่านละ (,,++ บาท 
ทัวร์ครึ� งวนันั�งรถรางชมเมือง(Sapporo Streetcar)+ขึ&นกระเช้าภูเขาโมอิวะ(Mt.Moiwa ropeway+mini cable car) 
� รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํ$าแบบอิสระ เพื$อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
� พกัที$  NEW OTANI INN SAPPORO // APA HOTEL & RESORT หรือเทยีบเท่าระดับ X ดาว+ 

 

วนัที�สี� ชมทาํเนียบรัฐบาลเก่า - โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ - เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - 

พพิธิภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า - เมอืงโซอนุเคยีว -  ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั&น 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ถนนคนเดิน ทานูกิ ที$เก่าแก่   ชอ้ปเพลินแท ้ไม่ตอ้งแคร์ แมแ้ดดฝน 

สองขา้งทาง สองร้อยร้าน หลากหลายจน  แต่ละคน ตอ้งวิ$งชอ้ป หอบกลบัมา 
 

ซูซูกิโนะ ยา่นบนัเทิง เริงราตรี   รอบยา่นนี2  ร้านที$มี สี$พนักวา่ 
ทั2งบาร์คลบั อาบอบนวด อวดกนัมา  เรียกลูกคา้ พาเขา้ร้าน สาํราญเอย 



  นาํท่านชม “ทาํเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมริกาที$สร้างดว้ยอิฐสีแดงทั2งหลงั โดยลอกแบบ
มาจากอาคารทาํเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไปจาํนวนมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้น ตึก
แดงหลงันี2 ใชเ้ป็นที$ทาํการรัฐบาลฮอกไกโดตั2งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต่้อเนื$องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที$จะยา้ย
ไป ที$ทาํการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชั2นซึ$ งตั2งอยูด่า้นหลงัตึกแดงหลงันี2   จากนั2นนาํท่านเดินทางสู่ “โรง

งานช็อคโกแลตอชิิยะ ชิโรอโิคอบิิโตะพาร์ค” ที$ถือเป็นของฝากทอ้งถิ$นที$มีชื$อเสียงที$สุดของเกาะฮอกไกโด ท่าน
สามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยคุแรกเริ$ม แบบจาํลองของโรงงาน และกระบวนการผลิต รวมทั2งศึกษาประวติั
ความเป็นมาของผลิตภณัฑน์ม พร้อมทั2งเลือกชิม และเลือกซื2อช็อคโกแลตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั   

 
� รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื$อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนั2นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ชม “คลองโอตารุ” ที$มีความยาว 6,6?< เมตร และเชื$อมต่อกบัอ่าวโอตารุ 
ซึ$ งในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 6L;< ในยคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื$ องฟู คลองแห่งนี2ไดถู้กใชเ้ป็น
เส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ใหท้่านเดินเล่น 
พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และววิทิวทศัน์ที$สวยงาม และนาํท่านสู่ 
“ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปปิ2 งสาํคญัของเมืองตั2งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ$ งเป็นที$ตั2งของ 
“ร้านเครื�องแก้ว”, “พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอนํ&าโบราณ” อีกทั2งตลอดสองขา้งทางของถนนซา
ไกมาจิ ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิ$งร้านชื$อดงั Le TAO มีใหท้่านไดชิ้ม
ลิ2มลอง หรือ ซื2อกลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทั2งยงัมีของที$ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ใหท้่านเดินชมได้
ตามอธัยาศยั บนถนนเส้นนี2 เชื$อมต่อกบัถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง 
รวมถึงร้านที$อาหารซีฟู๊ ดสดๆ จากนั2นนาํท่านเดินทางสู่ “พพิธิภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า” ซึ$ งเป็นสาเกที$มีชื$อเสียง 
ในระดบัหวัแถวของญี$ปุ่น เราจะไดช้มความพิถีพิถนั ในการผลิตสาเกที$ขึ2นชื$อแห่งนี2  
จากนั2นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโซอุนเคียว” เพื$อเขา้สู่ที$พกั 
� พกัที� SOUNKYO KANKO HOTEL // SOUNKAKU GRAND หรือเทียบเท่าระดับ X ดาว+ 
� รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ2นชื$อ
ของญี$ปุ่น แบบไม่อั2น 
พิเศษ! ณ โรงแรมที$พกัแห่งนี2  ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ2าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนเซ็น 
เพื$อผอ่นคลายความเมื$อยลา้ การอาบนํ2าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่น
คลายความเมื$อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 
  

โรงงานสวย ดว้ยสวนงาม ตามคอนเซ็ปต ์  นิยายเทพ ในตาํนาน ปานยโุรป 

ใหท้่านสุข รูปรสกลิ$น สีเสียงครบ   ไม่มีจบ ความแปลกใหม่ จดัไวร้อ 

 

เพลินอารมณ์ ชมสายพาน การผลิต  แลว้ค่อยคิด ซื2อขนม นั$งชมสวน 

หรือจะนั$ง รถรางเล่น เป็นขบวน   ทุกที$ลว้น ควรเก็บไว ้ในความจาํ 



    
 
 

วนัที�ห้า   นํ&าตกกงิกะและนํ&าตกริวเซ - เมอืงบิเอะ - เนินสี�ฤดู (Shikisai no Oka) -BLUE POND –  

             นั�งรถไฟโนโรโกะ - เมอืงฟุราโน่ - โทมติะฟาร์ม ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - มติซุย เอาท์เลต็  
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านชมความงามของ "นํ&าตกกงิกะและนํ&าตกริวเซ" เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาติของนํ2าตก
ที$จดัไดว้า่เป็นววิวธรรมชาติที$สวยที$สุดติดหนึ$งในร้อยของญี$ปุ่น นํ2าตกทั2งสองแห่งนี2 มีตน้นํ2าอยูใ่นเขตภูเขา
โซอุนเคียว สามารถรถสัมผสัความแรงของสายนํ2าที$ไหลรวมกนักลายมาเป็นแม่นํ2าอิชิคาริได ้
จากนั2นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองอาซาฮิคาว่า” เมืองแห่งธรรมชาติอนังดงามและใหญ่เป็นอนัดบัสองของ  
เกาะฮอกไกโด (ระหวา่งการเดินทางผา่นชม “เมืองบิเอะ” เมืองเล็กๆ ที$ตั2งอยูบ่ริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที$ไดชื้$อ
วา่ “Small Town Of The Most Beautiful Hills”) ความเล็กที$แสนน่ารักของเมืองนี2อยูที่$ภาพววิทิวทศัน์แบบพา
โนรามา ซึ$ งในฤดูหนาววิวระหวา่งสองขา้งทางจะถูกปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนโดยมีสีฟ้าครามของทอ้งฟ้าตดั
เป็นฉากหลงัสลบัเนินเขา ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นบัเป็นสถานที$ที$สวยงามเหมาะกบัการถ่ายรูปและ
บนัทึกไวใ้นความทรงจาํอยา่งยิ$ง โดยสถานที$แห่งนี2 เป็นที$รู้จกักนัดีและไดรั้บความนิยมของชาวญี$ปุ่นเพราะได้
ถูกใชเ้ป็นสถานที$ถ่ายทาํภาพยนตร์และโฆษณาสินคา้ต่างๆ มากมาย) อิสระใหท้่านไดแ้ละถ่ายรูปเป็นที$ระลึก 
จากนั2นนาํท่านสู่ “เนินสี�ฤดู (Shikisai no Oka)” เนินเขากวา้งใหญ่ที$มีดอกไมน้านาพนัธ์ุนบั 6< ชนิดปลูกเรียง
รายสลบัสีกนัเป็นแนวยาว ใหท้่านไดเ้ดินลดัเลาะตามทุ่งถ่ายรูป และชมความงามของแห่งสีสันของดอกไมที้$
ไกลสุดลูกตา ระหว่างกลางเดือนมิถนุายน-สิงหาคม ทางสวนจะทาํการจัดสรรปลูกดอกไม้นานาชนิดสลับสีสัน
ให้เห็นอย่างสวยงามชวนหลงใหล อาทิ เช่น Oriental Poppies, Campanula, Lupine, Peony, Riyaforisu, Iceland 
poppy, Gokdfish grass shower, Lavender, Kokia, petunia, Petunia  และอื�นๆอีกมากมายที�เวียนสลับกันแสดง
ความสวยงามให้ท่านได้เกบ็ภาพเป็นที�ระลึกและประทับใจ (ความสวยงามของดอกไม้ขึ&นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษใหท้่านไดท้านเมลอน อนัขึ2นชื$อของญี$ปุ่น แบบไม่อั2น  

นาํท่านชม “บ่อนํ&าสีฟ้า หรือ BLUE POND”  บ่อนํ2าสีฟ้าที$เกิดจากความบงัเอิญที$เกิดจากการสร้างเขื$อนเพื$อ
ไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟที$เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื$อปี ค.ศ.6LII ไหลเขา้สู่เมือง โดยที$   กน้บ่อนํ2าแห่ง
นี2จะมีแร่ธาตุที$เกิดจากโคลนภูเขาไฟทาํใหมี้สีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ$งไมที้$โผล่ออกมาจากพื2นผวินํ2า 

ขอนาํชม ชิคิไซ โนะโอกะ  ที$ท่านจะ ประทบัใจ มากมายนกั 

ตุก๊ตาฟาง ตวัใหญ่ ยนืคอยทกั  สัญญลกัษณ์ ที$แห่งนี2  รู้ดีกนั 

 

ดอกไมง้าม หลากสีสัน สุดสายตา  เชื$อไหมหนา เขาทั2งลูก ปลูกกนัไหว 
อลัปากา้ รออาหาร ทานนํ2าใจ  และอีกหลาย กิจกรรม ใหท้าํเอย 



ทาํใหมี้ความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั2งสีของบ่อนํ2าแห่งนี2จะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาล
อีกดว้ย  จากนั2นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองฟุราโน่” โดย "รถไฟขบวนพเิศษชื�อ โนโรโกะ" รถไฟขบวนนี2ใหบ้ริการ
ระหวา่งเมือง Asahikawa, Biei ไปสุดสายที$ Furano จะใหบ้ริการเฉพาะหนา้ร้อนช่วงที$ดอกลาเวนเดอร์บาน ที$
พิเศษคือรถไฟขบวนนี2จะตกแต่งเลียนแบบรถไฟโบราณเป็นขบวน Open-air มีที$นั$งพิเศษเกา้อี2จะหนัขา้งออกชม
ววิดา้นขา้งแนวภูเขาสวยงามมาก เมืองแห่งทุ่งดอกไมอ้นังดงามและธรรมชาติอนัแสนบริสุทธิ�  เพื$อนาํท่านเขา้สู่ 
"โทมิตะฟาร์ม" เพื$อชมความงามของ “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ไฮไลท์”  ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ที$ดึงดูดให้
นกัท่องเที$ยวมากมายมาเที$ยวชม และถ่ายรูปเป็นที$ระลึกอยา่งเตม็อิ$มท่ามกลางดอกไมห้ลากสีสัน ที$แข่งกนับาน
ตอ้นรับผูม้า รวมถึงผลิตภณัฑเ์พื$อสุขภาพ และบาํรุงผวิพรรณ ชั2นยอด ที$สกดักลิ$นและสารอนัเป็นประโยชน์จาก
ดอกไมส้วยๆ (ระหวา่งการเดินทางผา่นชม เมืองยบูาริ เมืองที$มีชื$อเสียงในฐานะ Melon Kingdom เพราะพื2นที$
เพาะปลูกเมล่อนคุณภาพดีและมีราคาสูงในสุดในประเทศญี$ปุ่น)  
(ความสวยงามของดอกไม้ขึ&นอยู่กับสภาพอากาศ) 
จากนั2นนาํท่านสู่ “ห้างมิตซุย เอ้าท์เลต็ (MITSUI OUTLET)” ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมชื$อดงัจากทั$วโลก อาทิ
เช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมดว้ยสินคา้สาํหรับทุกคนตั2งแต่สินคา้แฟชั$นหญิงชายและเด็ก 
จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินคา้ทั$วไป นอกจากนี2ภายในหา้งยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในหา้ง อิสระทั2งชอ้ป 
และ ชิมตามอธัยาศยั  
� รับประทานอาหารคํ$าแบบอิสระ เพื$อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
� พกัที$  GRAND TERRACE HOTEL // KITAHIROSHIMA CLASSE  หรือเทียบเท่าระดับ X ดาว+ 
 

    
 

วนัที�หก  สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ�งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 
จากนั2นนาํท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื$อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.C< น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที$ยวบินที$ TG671 
6D.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เปี$ ยม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี$ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื$องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั2งโรงแรมต่างๆที$ระบุในรายการนี2อาจมีการปรับยา่น และสถานที$ตั2ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั2งนี2 ยงัคงไวซึ้$ งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

 
 

เดนิทาง  00 – 02 มถุินายน 0674 



อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ2นไป 

ผูใ้หญ่ ?D,L<< บาท 
เดก็อาย ุ�-66ปี / มีเตียง  ?C,L<< บาท 
เดก็อาย ุ;-M ปี / ไม่มีเตียง ?6,L<< บาท 
พกัเดี$ยวจ่ายเพิ$ม (จากราคาผูใ้หญ่) I,<<< บาท 
ไม่ใชต้ั�วเครื$องบิน ลด (ทั2งเดก็และผูใ้หญ่) -6L,<<< บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ$ากวา่ ; ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั�วก่อนทาํการจองค่ะ 
 

เดนิทาง  02 มถุินายน – 40 กรกฎาคม 0674 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ2นไป 

ผูใ้หญ่ ?M,L<< บาท 
เดก็อาย ุ�-66ปี / มีเตียง  ??,L<< บาท 
เดก็อาย ุ;-M ปี / ไม่มีเตียง ?;,L<< บาท 
พกัเดี$ยวจ่ายเพิ$ม (จากราคาผูใ้หญ่) I,<<< บาท 
ไม่ใชต้ั�วเครื$องบิน ลด (ทั2งเดก็และผูใ้หญ่) -6L,<<< บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ$ากวา่ ; ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั�วก่อนทาํการจองค่ะ 
 

เดนิทาง  8 – 9 สิงหาคม 0674 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ2นไป 

ผูใ้หญ่ ?�,L<< บาท 
เดก็อาย ุ�-66ปี / มีเตียง  ?D,L<< บาท 
เดก็อาย ุ;-M ปี / ไม่มีเตียง ?C,L<< บาท 
พกัเดี$ยวจ่ายเพิ$ม (จากราคาผูใ้หญ่) I,<<< บาท 
ไม่ใชต้ั�วเครื$องบิน ลด (ทั2งเดก็และผูใ้หญ่) -6L,<<< บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ$ากวา่ ; ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั�วก่อนทาํการจองค่ะ 



 

เดนิทาง  9 – :8 สิงหาคม 0674 (วนัแม่ฯ) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ2นไป 

ผูใ้หญ่ ?I,L<< บาท 
เดก็อาย ุ�-66ปี / มีเตียง  ?M,L<< บาท 
เดก็อาย ุ;-M ปี / ไม่มีเตียง ??,L<< บาท 
พกัเดี$ยวจ่ายเพิ$ม (จากราคาผูใ้หญ่) I,<<< บาท 
ไม่ใชต้ั�วเครื$องบิน ลด (ทั2งเดก็และผูใ้หญ่) -6L,<<< บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ$ากวา่ ; ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตั�วก่อนทาํการจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนี&รวม 
o ตั�วเครื$องบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที$ระบุในโปรแกรม (ชั2นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ2ามนัที$สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที$ 6M/C/;DM<) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที$ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที$พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ ; หรือ C ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ$ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ ;,<<<,<<< บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ D<<,<<< บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง 
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง : ท่าน 
o นํ2าดื$มที$ญี$ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั2งหมด 3 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนี&ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ$ม �% และค่าภาษีหกั ณ ที$จ่าย C% 
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื$องดื$มในหอ้งพกั และค่าอาหารที$สั$งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื$องดื$มที$สั$งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที$บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ2าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที$เกินกวา่สายการบินกาํหนด (C< กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที$กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี$ยนแปลงตั�ว กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี$ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที$) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย � วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ2ามนัที$ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ$มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ ;,<<< เยน (ประมาณ M<< บาทไทย) เพิ$มเติมตามความพึงพอใจ 



o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี$ปุ่น ประเภทท่องเที$ยวระยะสั2น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ :4,444 บาท 
o ส่วนที$เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ ;< วนั มิฉะนั2นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง X:-86 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 6,444 บาท (นบัจากวนัที$ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 0:-X4 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ :4,444 บาท (นบัจากวนัที$ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 64% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที$ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน :44% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที$ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เนื$องดว้ยไม่ตอ้งยื$นวซ่ีาเขา้ประเทศญี$ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที�ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 7 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที�ไม่สามารถทานได้, ที�นั�งที�ต้องการ, และเลขที�สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที$นั$ง หรือ 6D วนัก่อนการเดินทาง  (เป็นอย่างช้า) 

 

เงื�อนไขและข้อกาํหนดอื�นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� เปลี$ยนแปลงราคาในกรณีที$มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที$ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั�วเครื$องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที$สาํรองที$นั$ง หากไม่มีการแจง้

เรื$องไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที$เกิดขึ2นจากตั�วเครื$องบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั�วทุกชนิดเพิ$ม หากสายการบินปรับขึ2นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตั�วเครื$องบินขากลบัซึ$ งยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที$ยวนี2  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั2งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ�  ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที$ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั2นหากท่านมีเหตุอนัใดที$ทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเที$ยวพร้อมคณะตามรายการที$ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี$ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี$ปุ่นให้กบัคนไทยที$มีวตัถุประสงคเ์พื$อการพาํนกัระยะสั2นในประเทศ
ญี$ปุ่นนั2น ทางรัฐบาลญี$ปุ่นไดป้ระกาศเริ$มบงัคบัใชใ้นวนัที$ : กรกฏาคม พ.ศ.0667 และสามารถพาํนกัในประเทศญี$ปุ่นได ้6D 
วนั (หากผูย้ื$นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี$ปุ่นเกิน 6D วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์$นๆ จะตอ้งยื$นขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที$ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั2นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ$งอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที$จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั2งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื$นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที$วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที$
ประสานงานและเจา้หนา้ที$จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที$กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที$พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที$ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิ� ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที$จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที$เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ$งของสูญหายตามสถานที$ต่าง ๆ ที$เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที$เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื$อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  



o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที$จะเปลี$ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั2งนี2ทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมื$อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั2งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื$อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


