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  *** บริการ เมล่อนบุฟเฟ่ตส์ดๆ จากฟารม์โทมิตะ *** 
 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) HOKKAIDO LAVENDER 5D3N (XJ) 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
14 – 18 กรกฎำคม 2562 

(วนัอำสำฬหบูชำ) 34,900.- 
24 – 28 กรกฎำคม 2562 36,900.- 

 

 
 
 
 
 

วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 

1900 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์” พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง ทีน่ั่งบนเคร่ือง 3-3-3 

(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกทีน่ั่งบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของ 
สายการบิน หากต้องการซ้ือเพิ่มต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม) 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) 
(23.55-08.40)   ✈  

2 
สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเมง็ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – 
น า้ตกกงิกะ & น า้ตกริวเซย์ – โซอุนเคยีว 

- 

RAMENG
 

HOTEL 

SOUNKYO MOUNT 
VIEW  HOTEL OR  
SIMILAR 

3 
โซอุนเคยีว –  สวนดอกไม้ชิกไิซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์ม 
โทมติะ – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – 
สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ – ซัปโปโร 

 


 MELON - 
PREMIER HOTEL 
CABIN SAPPORO 

4 
ซัปโปโร – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่อง
ดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อป
ป้ิงสถานีซัปโปโร 

  - 
PREMIER HOTEL 
CABIN SAPPORO 

5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55-15.10) ✈ - -  
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  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดังน้ัน
ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

 

 

 

2355 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 620 
มบีริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ยกเว้นน า้อดัลม, น า้ผลไม้, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ฯลฯ) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเมง็ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น า้ตกกงิกะ & น า้ตกริวเซย์ – โซอุนเคยีว 

0840 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองอำซำฮิกำว่ำ” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากซัปโปโร ไดช่ื้อว่าเป็นหลงัคา
ของ ฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น ... เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเมง็แห่งอำซำฮิกำว่ำ” 
ศูนยร์วมร้านราเมนติดอนัดบัของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด  หมู่บา้นแห่งน้ีประกอบดว้ยร้านราเมนท่ีมี
ช่ือเสียง 8 ร้านท่ีต่างแข่งขนักนัท าราเมงของตนเองให้อร่อยท่ีสุด  เพ่ือสืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาและ
ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพ่ือให้เป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกร้านเด็ด
ตามสไตลข์องท่านเองรับประกนัความอร่อยแน่นอน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ (1) 
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หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ” เป็นสวนสัตวแ์ห่งเมืองหนาวท่านจะไดเ้ห็นสัตวแ์ปลกๆ 
หลากหลายสายพนัธุ์ รวมไปถึงสัตว์ท่ีอาศยัอยู่ในโซนขั้ วโลก น าท่านต่ืนตากับ “นกเพนกวิน” เดินอวดความน่ารัก
ภายในสวนสัตวใ์ห้ท่านไดบ้นัทึกภาพอย่างใกลชิ้ดกบัเจา้เพนกวินและอุโมงค์ใตน้ ้ าท่ีท่านจะไดช้มเพนกวินว่ายน ้ าได้
อยา่งใกลชิ้ดถึง 360 องศา “หมีขำวขั้วโลก” ท่ีเดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักท่ีหาชมไดย้ากไม่ตอ้งไปไกลถึงขั้วโลก  
พร้อมชมความซุกซนของ “แพนด้ำแดง” เฝ้าชมความสง่างามของ “เสือพันธ์ุไซบีเร่ียน”และ “ฝูงสุนัขจิ้งจอง” 
นอกจากน้ีท่านจะไดพ้บกบัสัตวพ้ื์นเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพ้ืนเมือง นกฮูก เหยีย่ว และสิงโตทะเล 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคยีว” หมู่บา้นเล็ก ๆ อนัแสนน่ารักท่ีอยูท่่ามกลางหุบผาสูงและยงัอยูใ่นเขต 
“อุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสึซัง” นอกจากน้ีโซอุนเคียวยงัเป็นแหล่งน ้าแร่ออนเซนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่น ในแต่ละปี
จะมีนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นนบัลา้นเขา้มาตากอากาศ แช่น ้ าแร่เพ่ือสุขภาพและบ ารุงผวิพรรณ 

เพ่ือน าท่านเดินทางชมความงามของ “น ้าตกกิงกะ” หรือ “น า้ตกแม่น ้าสีเงิน” มีขนาดความสูง 120 เมตรในฤดูร้อนน ้าท่ี
ไหลลงมาจากหน้าผานั้นมีลกัษณะเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขวก้นัไปมาดูคลา้ยเส้นดา้ยสีเงินแสนงดงาม ส่วนไม่ไกลกนันกัมี
อีกหน่ึงน ้ าตก “น า้ตกริวเซย์” หรือ “น า้ตกดาวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร เน่ืองจากน ้าตกท่ีไหลออกมาจากชะง่อนผา
นั้นเม่ือตอ้งกบัแสงอาทิตย ์ดูงดงามคลา้ยกบัดวงดาวท่ีก าลังตกมาจากฟากฟ้า นอกจากน้ีน ้ าตกทั้งสองยงัไดช่ื้อว่าเป็น
น ้าตกคู่สามีภรรยาอีกดว้ย ส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแข็งตวักลายเป็นน ้ าแข็ง ... อิสระให้ท่านเท่ียวชม
ไดต้ามอธัยาศยัและบนัทึกภาพความสวยงามตามอธัยาศยั ... สมควรแก่เวลา เพ่ือน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค า่         รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในไสตล์
ญ่ีปุ่นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไข้เจ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลัง่ 

 
วนัทีส่าม โซอุนเคียว –  สวนดอกไม้ชิคิไซโนะ โอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ – อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า  – หอนาฬิกาโบราณ  – 

สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ – ซัปโปโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม (3) 
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น าท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมืองเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ท่ีไดช่ื้อว่า “Small Town Of The Most 
Beautiful Hills” ความเล็กท่ีแสนน่ารักของเมืองน้ีอยูท่ี่ภาพวิวทิวทศัน์แบบพาโนรามา วิวระหว่างสองขา้งทางท่ีเต็มไป
ดว้ยทุ่งขา้วบาร์เล่ยต์ดัสลบักบัไร่ขา้วโพดและมนัฝร่ังสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของทอ้งฟ้าตดัเป็น ฉากหลงัสลบัเนินเขา
เส้นทางท่ีเรียกกนัว่า “Patchwork” ชมความงามของภูเขาไดเสทซึนับเป็นสถานท่ีท่ีสวยงาม เหมาะกบัการถ่ายรูปและ
บนัทึกไวใ้นความทรงจ าอยา่งยิ่ง ... โดยสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี และไดรั้บความนิยมของชาวญ่ีปุ่นเพราะไดถู้กใช้
เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์และโฆษณาสินคา้ต่างๆ มากมาย อาทิ รถยนตนิ์สสัน มาสดา้ และบุหร่ีไมลด์เซเว่น 

เพ่ือพาท่านเดินทางสู่ “สวนชิคิไซ โนะ โอกะ” ให้ท่านเปล่ียนอิริยาบถ “นั่งรถราง” ชมสวนดอกไมน้านาชนิดตั้งอยู่บน
เนินเขาลดหลั่นกนัอย่าง สวยงามซ่ึงมีช่ือว่า “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ให้ท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึกอยา่งเต็มอ่ิม กบัสวนท่ีไดรั้บสมญานามว่าเป็น “Flower Paradise” พบกบัความงามของเหล่ามวลดอกไมท่ี้แข่งกนั
อวดสีสันกนัเหมือนพรมหลากสีท่ีเบ่งบานพร้อมกนัในฤดูร้อนของฮอกไกโด ... อีกทั้งภายในสวนยงัมีจ าหน่ายผลผลิ
กทางการเกษตรของท่ีระลึกและร้านอาหารไวค้อยบริการ 

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองฟูราโน่” เมืองเล็กๆ ท่ีเต็มไปด้วยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้นานาชนิด                                      
รวมถึงผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพ และบ ารุงผิวพรรณ ท่ีสกดัจากดอกไมต่้างๆ ท่ีมีกล่ินหอมและประโยชน์มากมายเพ่ือ
เดินทางไปยงัฟูราโน่พลาวเวอร์พาร์คฟาร์มลาเวนเดอร์และดอกไมสี้สันสดใส ให้ท่านไดส้ัมผสัความงดงามของทุ่ง
สายรุ้ง หลากหลายดว้ยสีสันสลบักนัอยา่งงดงามราวกบัภาพวาด เพ่ือเดินทางไปยงั “ฟาร์มโทมติะ” ฟาร์มลาเวนเดอร์ ชม
ความโดดเด่นกบัทุ่ง 7 สี “อโิรโดริ ฮาทาเกะ” ให้ท่านไดส้ัมผสัความงดงามของทุ่งสายรุ้ง หลากสีสันสลบักนัอยา่ง งดงาม
ราวกบัภาพวาด ซ่ึงภายในฟาร์มแห่งน้ีมีดอกไมอ้ยู่ทั้งหมด  6 สวน ท่ีผลดักนัออกดอกเบ่งบานสลบักนัตามฤดูกาล อาทิ 
ดอกวิโอล่า, ดอกดาวเรือง, ดอกสไปเดอร์ และดอกไมน้านาชนิดหลากสีสัน บานสะพร่ังตอ้นรับผูม้าเยอืน (การบานของ
ดอกไมข้ึ้นอยูก่บัสภาพของอากาศ) โดยท่านจะไดเ้ดินชมทุ่งดอกไมต่้างๆ ท่ีสวยงามทอดยาวไปสุดลูกหูสายตา มองแลว้
สุดแสนโรแมนติกยิ่งนัก ... อิสระให้ท่านได้เลือกบนัทึกภาพความงามตามอธัยาศยั หรือจะเลือกศึกษาประวติัความ
เป็นมาและวิวฒันาการต่างๆ ของฟาร์มไดท่ี้ “Hanabito House” เลือกเพลินตากบั “ดอกลาเวนเดอร์” หรือ “ดอกวาวัน
จ”ิ สีม่วงท่ีสวยสดท่ี “Green House” (เปิดให้ชมเฉพาะบางเดือน) หรือจะ “เลือกชมและซ้ือ” ผลิตภณัฑจ์ากดอกไมแ้ห้ง
ไดท่ี้ “Dried Flower House” แลว้มาสูดกล่ินความหอมของมวลดอกไมห้ลากหลายชนิดท่ีไดท้  าการสกดัมาเป็นน ้ าหอม
ท่ี “Perfume Workshop” หรือจะเลือกนั่งจิบชา-กาแฟ หรือทานไอศกรีมลาเวนเดอร์ ท่ีหอมนมฮอกไกโดและกล่ินลา
เวนเดอร์ สูตรลบัเฉพาะของฟาร์มโทมิตะท่ีน่ีท่ีเดียว พร้อมชมธรรมชาติให้เพลินตาท่ี “Potpourri House” ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) บริการท่านบุฟเฟ่ต์จากฟาร์มโทมิตะ เมล่อนสีทองเกรดพรีเมี่ยมสายพันธ์ุ
ท้องถิ่นของเกาะฮอกไกโดแช่เยน็หวานฉ ่า ให้ทุกท่านชิมกนัอย่างจุใจ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) HOKKAIDO LAVENDER 5D3N (XJ) 

 
 

  

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่ “อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ี
ถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง ซปัโปโร ท าให้นักท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตล์การสร้างของ
โดมแปดเหล่ียม ... น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิก
ทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและเป็น
สัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้  าให้ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนัถูกอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็น
สมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น ... 
และน าท่านผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” สัญลกัษณ์คู่เมืองซปัโปโรซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั นอกจากน้ียงั
ถือว่าเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนับ 100 ปีทั้งยงัไดรั้บการ
อนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

จากนั้นน าท่านสู่ “สวนสาธารณะโอโดริ” สวนท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทางทิศ
เหนือและทิศใต ้มีท่ีจอดรถกวา้งประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ีถึง 12 บล็อคของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว
ท่ีงดงาม และช่วงตน้เดือนกุมภาพนัธ์ จะเป็นสถานท่ีหลกัในการจดัเทศกาลหิมะ ซัปโปโร ดา้นทิศตะวนัออกของสวน 
โอโดริ เป็นท่ีตั้งของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดา้นบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น
วิวท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยูท่ี่ความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิด
ไฟประดบัประดาเพ่ือความสวยงาม เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซปัโปโร (ไม่รวมค่าเข้าชม) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ท่ีมีร้านคา้ มากกว่า 
4,500 ร้านให้ท่านไดเ้ลือกจับจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ าหน่ายกล้องดิจิตอล เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง 
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าอาหารม้ือค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ** 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) HOKKAIDO LAVENDER 5D3N (XJ) 

ทีพ่กั : PREMIER HOTEL CABIN SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่ี่ ซัปโปโร – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปป้ิงสถานี

ซัปโปโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม (5) 

  

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลินตา
กบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อยา่งเรียบง่ายของญ่ีปุ่น ... ถึงเมือง “โอตารุ” เมืองท่ี
ท่านจะไดซึ้มซับกบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิสแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 
1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู 
คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้
ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม พร้อมน าท่านช่ืนชมความ
งดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะไดต่ื้นตากบัเคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีท ามาจาก
แกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนัก หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสน
ไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระให้ท่านได ้“เลือกซ้ือ เลือกชม” สินคา้
ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” 
สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็นของขวญัจากเมือง แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบั
เมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที  และจะพ่นไอน ้าออกมาทุกๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอน ้า อีก
เรือนท่ีลอนดอน ไม่ใกลไ้ม่ไกลจากนาฬิกา ทุกท่านสามารถเดินขา้มไปยงั “ถนนซาไกมาจิ” ถนนซาไกมาจิเต็มไปดว้ย
ร้านขายอาหารทะเลสด ๆ ท่ีภูมิใจน าเสนอหอยเชลล์กระทะร้อนและแมงดาทะเลยกัษ์ท่ีแมแ้ต่ชาวประมงผูโ้ชกโชนยงั
ตอ้งท่ึง อาหารทะเลท่ีน ามาโชวทุ์กตวัสามารถซ้ือและย่างให้เห็นกนัสด ๆ โอตารุยงัข้ึนท าเนียบเป็นแหล่งของอาหาร
ทะเลท่ีสด และรสเลิศท่ีสุดของแดนปลาดิบ อิสระให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
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หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความ
ยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแมจ้ะ
ไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหว้
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟซัปโปโร” สวรรคแ์ห่งนกัชอ้ปโดยมีห้างสรรพสินคา้มากมาย เช่น พาซิโอ ไดมารุ
และอาคาร ESTA เป็นตน้ ในอาคาร ESTA มีศูนยอ์าหารสไต์ลธี์มพาร์ค “ราเม็ง รีพับลิค ซัปโปโร” ท่านจะสามารถล้ิม
รสราเมงช่ือดังจากทัว่ฮอกไกโดไดท่ี้น้ี นอกจากน้ียงัมีตึกของ BIC CAMERA ซ่ึงเป็นสถานท่ีแห่งการบูชาเคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ียงัมี UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเส้ือผา้มากมายท่ีอยู่เหนืออาคาร 7 ชั้นของ BIC 
CAMERA และ ศูนยก์ารคา้ใตดิ้น ‘เอเปีย’ ท่ีมีโดมกระจกเช่ือมจากใตดิ้นข้ึนมายงัพ้ืนดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของ
ฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมนัจูเก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยูด่ว้ย 

** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าอาหารม้ือค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ** 

ทีพ่กั : PREMIER HOTEL CABIN SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม (7) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

0955 ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 621 

1510 ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) HOKKAIDO LAVENDER 5D3N (XJ) 

         อตัราค่าบริการ เดินทางวนัท่ี 14 – 18 กรกฎาคม 2562 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 34,900.- บาท 

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

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 

 

    อตัราค่าบริการ เดนิทางวนัท่ี 24 – 28 กรกฎาคม 2562 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 36,900.- บาท 

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

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 

 

กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง 

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท 

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2. ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ
3. กรณยีกเลกิการเดินทางมากกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
4. กรณยีกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 30 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
5. เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใด ๆ 

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมอีายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้ ตอ้งแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน  

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ได้ก็ต่อเม่ือทางสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้  

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TAS) HOKKAIDO LAVENDER 5D3N (XJ) 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

 …โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง… 


