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รหัสทวัร์ : 22880 2 ทุ่งดอกไมท้างฝ่ังตะวนัออกของฮอกไกโด：ทุ่งชิบะ-ซากุระ แห่งสวนทากิ

โนะอุเอะ & ทุ่งทิวลิป แห่งสวนคามิยเูบ็ทสึ 

 

Highlights  

1. ชมทุ่งดอกชิบะซากุระบนพ้ืนท่ีกว่า 1 แสนตารางเมตร & ทุ่งทิวลิปกว่า 1.2 ลา้นตน้ 

2. รวมอาหารกลางวนั：ขา้วกล่อง Spring special bento (มาคุโนะอุจิ) ※ไม่รวมเคร่ืองดื่ม 

3. แวะเลือกซ้ือของท่ี Kita No Mori Garden เมืองคามิกาว่า 

  รับฟรี！ขนมโดรายากิ 'Kita-Dora' 1 ช้ิน 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 

*ส่ิงท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5 ปี) - เฉพาะท่ีนัง่รถบสัเท่านั้น (ไม่รวมอาหาร และขนมในโปรแกรม) 
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*ส่ิงท่ีรวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใชจ้่ายต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเขา้ชม
สถานท่ีท่องเท่ียว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งส้ิน (แมว้่าจะไม่ไดใ้ช้บริการใน

ส่วนนั้นๆก็ตาม) 

*ส่ิงท่ีไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใชจ้่ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และ

ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใชจ้่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซักรีด ค่าเคร่ืองดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ 

*ฤดูกาลชมดอกไมจ้ากที่ผ่านมา 

・ทุ่งชิบะ-ซากุระ แห่งสวนทากิโนะอุเอะ (เที่ยวชม ประมาณ 60 นาที) 

เร่ิมบาน：11 พฤษภาคม 2018 (บานประมาณ 30%) 

บานเต็มท่ี：21 พฤษภาคม 2018 (บาน 70%-80%) 

เปิดให้เขา้ชมฟรี ตั้งแต่ 6 มิถุนายน 

>>>ขอ้มูลการบานของดอกไม ้(Takinoue town official website) 

・ทุ่งดอกทิวลิปในฤดูกาลบานเต็มท่ี แห่งสวนคามิยูเบ็ทสึ (เที่ยวชม ประมาณ 60 นาที) 

※เน่ืองจากมีดอกทิวลิป 200 ชนิด ฤดูกาลบานของแต่ละชนิดจึงไม่พร้อมกนั 

เร่ิมบาน：11 พฤษภาคม 2018 (บานประมาณ 30%) 

บานเต็มท่ี：18 พฤษภาคม 2018 (บาน 70%-80%) 

เปิดให้เขา้ชมฟรี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 

>>>LIVE CAMERA (Kamiyubetsu town official website) 

เช็ควนัออกเดินทางอ่ืน！(เวลารวมตวั / ประเภทของรถบสั จะมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวนัออกเดินทาง) 

>>> 22880(เดือนพฤษภาคม：วนัที่ 16,20,24,28 ) 

>>> 22881(เดือนพฤษภาคม：วนัที่ 17.21.25.29) 

>>> 22882(เดือนพฤษภาคม：วนัที่ 18.22.26.30) 
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>>> 22883 / เดินทางดว้ยรถบสัมีห้องน ้าในตวั (เดือนพฤษภาคม：19.23.27.31) 

OPTIONAL PLAN.. อาหารเยน็ 

เน่ืองจากโปรแกรมน้ี มีก าหนดการเดินทางถึงซัปโปโรเร็วสุดในเวลา 21:00 นาฬิกา และไม่รวมอาหารเย็นให้ใน

โปรแกรม ทางบริษทัจึงไดจ้ดัท าบริการเสริม 'ขา้วกล่องอาหารเยน็' โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ขา้วกล่องเมนูมาคุโนะอุจิ + เคร่ืองดื่ม ราคาชุดละ 1000 เยน (รวมภาษี) 

（ประกอบไปด้วย：ไข่เจียวญี่ปุ่ น ปลาย่าง ขนมจีบปู หอยเชลล์ทอด ซาลาเปามนัอิโมะ และขา้วญี่ปุ่ นน่ึงหอยเชลล์ 

เป็นตน้) 

※รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

※ส าหรับผูท้ี่สนใจ กรุณาระบุที่ช่อง 'เพ่ิมเติม' ในแบบฟอร์มการจอง หรือแจ้งให้บริษทัทราบก่อนถึงวนัออกเดินทาง 

อย่างนอ้ย 3 วนัท าการของบริษทั 

※ขา้วกล่องน้ีส าหรับรับประทานบนรถบสัระหว่างการเดินทาง 

※ส าหรับผูท่ี้ไม่ส่ังจองขา้วกล่องอาหารเยน็กบัทางบริษทั สามารถเลือกบริการเสริม 'เมนูเห็ดไมทาเกะ อูดง้・โซบะ' 
ได้ในราคาชนิดละ 650 เยนที่ Kita No Mori Garden (ในเท่ียวขากลับ) โดยหัวหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ งในวนั

เดินทาง ทั้งน้ี เวลาท่ีรถบสัแวะพกัน้ี มีให้ประมาณ 20 นาทีเท่านั้น 

※กรุณาช าระเงินค่าขา้วกล่องน้ีท่ีหัวหนา้ทวัร์ของท่านในวนัเดินทาง (ช าระดว้ยเงินสดในสกุลเงินเยน) 

หมายเหตุ 

เกี่ยวกบัโปรแกรมการเดินทาง 

*เน่ืองจากหัวหน้าทวัร์/ไกด์ทวัร์ของโปรแกรมน้ี จะตอ้งเดินทางไปรับนักท่องเท่ียว ณ จุดรวมตวัอ่ืน ก่อนท่ีจะเดินทาง
มายงัจุดรวมตวัของท่าน ดงันั้น หากวนัเดินทางมีสภาพการจราจรท่ีไม่เอ้ืออ านวย หัวหนา้ทวัร์/ไกด์ทวัร์ และบสัน าเท่ียว 
อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตวัของท่านชา้กว่าท่ีระบุไว ้กรุณารอ ณ จุดรวมตวัจนกว่าหัวหนา้ทวัร์/ไกด์ทวัร์ และบสัน าเที่ยว

จะเดินทางมาถึง 

*โปรแกรมชมดอกไมน้ี้ ก าหนดวนัออกเดินทางโดยคาดคะเนวนัออกเดินทางจากฤดูกาลชมดอกไมข้องปีท่ีผ่านมา ซ่ึง
ฤดูกาลชมดอกไมด้ังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามเงื่อนไขทางสภาพอากาศในแต่ละปี ทั้งน้ี บริษทัอาจท าการ
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ปรับเปล่ียนเวลาในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวบางส่วนในโปรแกรมอาจมีการ

เปล่ียนแปลง/ยกเลิก ในกรณีท่ีวนัเดินทางไม่สามารถชมดอกไมน้ั้นๆได ้

*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในแต่ละวนั 

*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายท่ีสะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี 

*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่น 

*ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่

เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 

*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทนัหันใน 1 วนัก่อนถึงวนัออกเดินทาง 

(เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญี่ปุ่น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ  

หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ 

*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานท่ีเดียวกนั สามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้หัวหนา้ทวัร์ของท่าน 

*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกับ
การด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบั

แกไ้ข) ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 

วันและเวลาเดินทาง 
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