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 นําคณะเขาชมความมหัศจรรยทางธรมชาติที่ หุบเขานรกจิโกกูดานิ Jigokudani Valley
 นําคณะชมความงามของเมืองทา ฮาโกดาเตะ พรอมขึ้นกระเชาชมวิวยามค่ําคืน 1 ใน 3
ของญี่ปุน จนไดรับยกยองวาเปน Million Dollar View Point
 นําคณะเยือนเมืองโอตารุ เมืองที่มีลาํ คลองสวยงามทามกลางบรรยากาศแบบตะวันตก
 นําคณะเที่ยวเมืองซัปโปโร ซี่งถูกใชเปนสถานที่จัดงานแกะสลักน้ําแข็งระดับโลกฤดูหนาว
 นําคณะเที่ยวชมความสวยงามของ ทุงดอกลาเวนเดอร ที่เมืองฟูราโน และเมืองบิเอะ
 อรอยกับหลากเมนู ที่ตองไมพลาด บุฟเฟตอาหารทะเล , สุกี้นํา้ ดํา, ซูชิ นิกิริ เปนตน
 คณะออกเดินทางโดยสายการบินไทยTHAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรง
 หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100%บริการดี/พักดี/ทานดี เราเที่ยวครบทุกวัน
กําหนดการเดินทาง
กรกฏาคม 11 – 16 ก.ค. / 19 -24 ก.ค.
25 – 30 ก.ค. / 26 – 31 ก.ค.
สิงหาคม 1-6 ส.ค. / 8-13 ส.ค.

(รับจัดกรุปเหมาหมูคณะสวนตัว(ทานสามารถกําหนดวันเดินทาง...ไดดวยตัวของทานเอง)

วันแรกของการเดินทาง(1)
19.00 น.
23.45 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูม–ิ ฮอกไกโด(ญีป่ นุ )

สมาชิกทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D สายการบิน
ไทย…ทีมงาน World Traveller agency คอยต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกสมาชิกทุกท่าน
เหิรฟ้ าสู่เมืองชิโตเซะ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG670 (บินตรง)

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) ซับโปโร – โนโบริเบ็ทซึ – หุบเขาจิโกกุดานิ -ฮาโกดาเตะ – นัง่
กระเชาชมวิวยามค่าํ คืนของเมือง - ฮาโกดาเตะ
08.30 น.

เดินทางถึง..ท่าอากาศยานชิโตเซะบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งเป็ นชื่อจังหวัด และ เกาะที่ใหญ่เป็ น อันดับ2ของประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธตี รวจ
คนเข้ าเมือง และด่านศุลกากร เรียบร้ อย จากนั้นนําคณะเดินทางเข้ าสู่ เมืองโนโบริเบ็ทซึ ซึ่งเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ได้ รับการยอมรับ
ว่าเป็ นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อนํ้าพุร้อนมีชื่อเสียงของเกาฮอกไกโดมาช้ านาน... นําคณะเดินทางสู่จุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง "หุบ
เขาจิโกกุดานิ" Jigokudani Valley” หรือที่นิยมเรียกกันว่ า "หุบเขานรก" หรือ "หุบเขาอเวจี " หุบเขาจิโกกุดานิ เป็ นร่ องรอย
ของปล่องภูเขาไฟระเบิดที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟคุตตะละ อุดมไปด้ วยแร่กาํ มะถันซึ่งเกิดจากความร้ อนใต้ พิภพ เดินเข้ าไปด้ าน
ในตามทางเดิน ก็จะเห็นควันที่เกิดจากความร้ อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ ดินตลอดเวลา บริเวณด้ านบนของผิวดินจะมีแร่กาํ มะถันสีเหลือง
เป็ นจํานวนมากมีพ้ ืนที่ประมาณ 11 เฮกตาร์ก่อเกิดเป็ นแหล่งออนเซน และภูมิทัศน์ท่สี วยงามากแห่งหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะที่ "เท็ต
เซ็นอิเคะ" บ่อนํา้ พุร้อนที่มีชื่อเสียงซึ่งอยู่บริเวณด้ านหลังทางเดินในหุบเขาจิโกกุดานิ เป็ นบ่อนํา้ พุร้อนที่มีไอนํา้ พวยพุ่งออกมาราวกับว่า
คุณกําลังเดินอยู่ในนรกจริงๆ

เที่ยง

 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เสิรฟทานดวย หมอไฟทะเลนาเบะ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ เมืองท่าที่สาํ คัญของเกาะฮอกไกโด นําท่านสัมผัสความตื่นตาตื่นใจ ณ โกดังอิฐแดง ในปี
อันเซอิท่ี 6 (ค.ศ. 1859) ฮาโกดาเตะได้ เปิ ดเป็ นท่าเรือสําหรับการค้ าระหว่ างประเทศเป็ นแห่ งแรกของญี่ปุ่นพร้ อมกับท่าเรือโยโกฮา
มาและท่าเรือนางาซากิ เมืองฮาโกดาเตะได้ เจริญรุ่งเรืองจากการเป็ นท่าเรือเป็ นอย่างมากและยังเป็ นแหล่ งที่รวบรวมวัฒนธรรมของ
ชาวต่างชาติอกี ด้ วย อิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ย่านโกดังแดงคาเนโมริ ปัจจุบันกลายเป็ นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไปแล้ ว
สําหรับหมู่อาคารก่ออิฐสีแดง โกดังเก็บสินค้ าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้ อาคารที่เห็นจะเป็ นอาคารใหม่ ท่ีถูกสร้ างขึ้นมาทดแทนอาคาร
หลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ ครั้งใหญ่ เผาทําลายไปเมื่อปี 1907 แต่ ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม ให้
ความรู้สึกคล้ ายสิ่งปลูกสร้ างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว...

จากนั้นพาท่าน นั่งกระเชาชมวิวยามค่ําคืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยู่ทางตอนใต้ ของเมืองฮาโกดาเตะและมีความ
สูงถึง 334 เมตร ได้ รับการยกย่องว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยในยามคํ่าคืนที่ท้องฟ้ าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮา
โกดาเตะ ก็จะเห็นวิวทัศนียภาพของเมืองฮาโกดาเตะทั้งเมืองได้ อย่างชัดเจน ภูเขาฮาโกดาเตะนี้จะมีลักษณะรูปร่างคล้ ายกับวัวนอน
หมอบ ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กากิว ซัง (GAGYU SAN)

ค่ํา

ทีพ่ กั

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

HAKODATE HEISEIKAN KAIYOTEI

หรือเทียบเท่า

พักผ่อนจากการเดินทางไกลหรือให้ ท่านได้ ลงแช่ ออนเซน Onsen นํา้ แร่ตามธรรมชาติท่ไี ด้ รับความนิยมเป็ น
อย่างมากในด้ านการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น การแช่นาํ้ ร้ อนนี้ถือเป็ นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นที่มีมากว่าพัน
ปี เลยทีเดียว เดิมการแช่ นาํ้ ร้ อนในบ่อนํา้ พุร้อนตามธรรมชาติน้ันก็เพื่อคลายความเหนื่อย เมื่อยล้ าจากการทํางาน
หนัก แต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีการค้ นพบคุณสมบัติท่ชี ่วยรักษาโรคได้ จากแร่ ธาตุต่างๆ ในนํา้ แร่ ซึ่งจะแตกต่างกันไปใน
แต่ละสภาพพื้นที่ มีท้งั ช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิต โรคข้ อ โรคกระดูกและระบบต่างๆ ในร่ างกายไปจนถึงประโยชน์
ด้ านผิวพรรณ ทําให้ การแช่นาํ้ ยิ่งได้ รับความนิยมแพร่หลายไปในทุกชนชั้นกลายเป็ นวิถชี ีวิตของชาวญี่ปุ่น

วันที่สามของการเดินทาง (3) ฮาโกดาเตะ – ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร –
ยานเมืองเกาโมโตมาจิ – ขึ้นกระเชายอดเขาอุสึ – โชวะชินซัง – ทะเลสาบโทยะ
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ โกเรียวคะคุ ทาวเวอร ที่ซ่ึงท่านสามารถชื่นชมภาพวิวทิวทัศน์ของเมืองฮาโกดาเตะได้ 360 องศา บริเวณใกล้ ๆ
กันนั้นหากมองจากด้ านบนลงมาท่านจะเห็นเป็ นรูปร่ างคล้ ายดวงดาว 5 แฉก ซึ่งมีความงดงามมาก ที่ตรงนั้นจะเรียกว่ าสวนสาธารณะโก
เรียวคะคุ นําท่านเดินทางสู่ ตลาดเชา เมืองฮาโกดาเตะ เปิ ดขายสินค้ านานาชาติ อาทิ อาหารทะเล ผักและผลไม้ สด รวมถึงเสื้อผ้ า
และข้ าวของเครื่องใช้ ท่ีจําเป็ นในชีวิตประจําวันของชาวเมืองเป็ นประจําเรียงรายไปบนถนนกว่ า 360 ร้ าน ซึ่งนับเป็ นตลาดที่มีชื่อเสียง
และมีสินค้ าให้ เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด...

เที่ยง

 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อรอยดวย เซ็ตไคเซ็นดง หรือ ขาวหนาปลาดิบ ที่เสิรฟความ
อรอยแบบสดๆ ของอาหารทะเล ทัง
้ ซาชิมิ ไขปลาแซลมอล เปนตน

จากนั้นนําท่าน นั่งกระเชาไฟฟาขึ้นสูยอดเขาอุสึ เพื่อชมวิวทิวทัศนของภูเขาโชวะ ภูเขาไฟน้ องใหม่ท่เี กิดจากการสั่นสะเทือน
ของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็ นภูเขาโชวะดังที่เห็นอยู่ในปัจจุ บัน ภูเขาโชวะอยู่ในการดูแล
ของรัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะเป็ นอนุ สรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ นอกจากนี้บริเวณเชิงเขายังเป็ นศูนย์อนุ รักษ์พันธุห์ มีสีนา้ํ ตาล ซึ่งเป็ นหมี
พันธุท์ ่ีหาได้ ยากในปัจจุบัน จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทีพ่ กั
TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
*** หลังรับประทานอาหารคํา่ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ ําแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความ
เมือ่ ยล้าจากการเดินทางและชาวญีป่ นยั
ุ่ งเชื่อกันว่าการอาบนํ้าแร่น้นั จะทําให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) ทะเลสาบโทยะ –โอตารุ– คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ําโบราณ –
ซับโปโร – โรงงานช็อกโกแลตที่หมูบานอิชิยะ – ซับโปโร
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสูเ่ มืองโอตารุ นําชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี บ้ านไม้ สถาปัตยกรรมแบบยุโรปเป็ นสถานที่เก็บ
หีบเพลงตัวแรกที่มาถึงประเทศญี่ปนุ่ ภายในอาคารมีสองชั้นมีหีบเพลงมากมายด้ านบนเป็ นห้ องต่าง ๆ แสดงกล่องเพ
ลงรุ่นแรก ๆที่นํามาจากยุ โรปในรูปทรงหลากหลาย ราคานับค่ าไม่ ไ ด้ ให้ ท่านได้ เพลิ ดเพลิ นไปกับเพลงเมโลดี้อัน
ไพเราะ... บริเวณด้ านหน้ าของอาคารหลังนี้มี นาฬิกาไอน้ําโบราณ ที่เหลือเพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา
และประเทศญี่ปุน) ซึ่งจะส่งเสียงเป็ นเมโลดี้ และพ่ นไอนํา้ ออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนี้เป็ นสถานที่ห้ามพลาดในการยืน
รอเพื่อถ่ายภาพคู่กบั นาฬิกาไอนํา้ โบราณในจังหวะที่มีไอนํา้ พวยพุ่งออกมาพร้ อมเสียงดนตรีไพเราะ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … บริการทานดวย “เซ็ตเมนู ซูชิ นิงิริ” อาหารชื่อ
ดังแหงเมืองโอตารุ ที่รังสรรคจากวัตถุดิบสดใหมพิเศษ (สําหรับทานที่ไมทานซูชิ หรือปลา
ดิบ ขอความกรุณาแจงตอเจาหนาทีล
่ วงหนา)

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองซับโปโร นําท่านชม “โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ” สินค้ าขึ้นชื่ออีกอย่างของซัปโปโร เป็ น
แหล่ งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติ ทําให้ มีรสชาติดีเยี่ยม กลมกล่อมไม่แพ้ ชอ็ กโกแล็ตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะ
SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ ชอ็ กโกแล็ตขาวที่เป็ นที่นิยมทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ... ผ่านชม “หอ
นาฬิก าโบราณ” อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปั จจุบันยังบอกเวลาได้ เที่ยงตรงแม่ นยํา ในอดีตเคยเป็ นสถานศึกษาทางด้ าน
การเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด...

จากกนั้นนําท่านเดินทางสู่ ยานซุซุคิโนะ นับเป็ นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโรโดยเฉพาะในยามคํ่า
คืน เหล่ าบรรดาป้ ายไฟโฆษณาบนตึ ก ต่ างๆเปิ ดไฟสลั บ สีแ ข่ งขัน ประชั น สิน ค้ ากัน รอบ ๆ บริ เวณนี้ มี ร้านอาหาร
ภัตตาคาร สถานบันเทิงยามราตรี ทั้งไนต์คลับ บาร์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,500 ร้ าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย
น้ อยใหญ่อีกทั้งยังมีร้านขายราเมงมากมายจนได้ รับการขนานนามว่าราเมงโยะโคะโรถนนแห่งราเมงใจกลางเมืองซัปโป
โร จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินในร่ มอันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีความยาวกว่า
900 เมตร ร้ านค้ ามากมายนับ 200 ร้ านที่ให้ ท่านเดินเลื อกอสินค้ าต่ างๆอย่างจุ ใจอาทิเช่ นร้ านสินค้ า 98 เยนร้ าน
รองเท้ าและกระเป๋ าราคาถูกที่มีให้ เลือกหลากหลายแบบที่เริ่มต้ นราคตั้งแต่ 1050 เยนร้ านขายเครื่องสําอางร้ านขาย
อุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัขร้ านขายผลไม้ พ้ ืนเมืองร้ านเกมส์ร้านขายเสื้อผ้ าร้ านอาหารฯลฯ

 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ... มื้อนี้เสิรฟทานดวยเมนู บุฟเฟตอาหารทะเล โดยมีใหเลือก
ทั้ง ปู กุง หอย ปลา เนื้อตางๆ สลัด ของหวาน และอื่นอีกมากมายกวา 130 เมนู อรอย
กับเมนูปู 3 ชนิดที่ขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด หรือจะเลือกอรอยกับ บุฟเฟตปงยางเนื้อวัว
อยางดี ปดทายดวยเครื่องดื่มและของหวานแสนอรอย

คํ่า

ทีพ่ กั

KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หาของการเดินทาง (5) ซัปโปโร – บิเอะ-บลูพอนด-ฟารมโทมิตะ –ทุงลาเวนเดอร ซัปโปโร
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดิน ทางสู่ เมือ งบิเ อะ เมื องเล็กๆ ที่ต้ัง อยู่ บริ เวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ ชื่อว่ า Small Town of the Most
Beautiful Hills ความเล็กที่แสนน่ ารักของเมืองนี้อยู่ ท่ภ
ี าพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ระหว่างสองข้ างทางที่เต็มไปด้ วยทุ่งข้ าว

บาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้ องฟ้ าตัดเป็ นฉากหลังสลับเนินเขาโดยสถานที่แห่ ง
นี้เป็ นที่ร้ จู ักกันดีและได้ รับความนิยมของชาวญี่ปุ่นเพราะได้ ถูกใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์และโฆษณาสินค้ าต่างๆ มากมาย นําคณะ
ชม “บลูพ อนด” BLUE POND หรือสระสีฟ้า เป็ นแหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีเพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงได้ ไม่ นานของฮอกไกโด
ชื่อเสียงที่ทาํ ให้ นั กท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั้น เป็ น เพราะนํ้าสีฟ้าที่ส ดใสเกินกว่ าบ่อนํ้าตามธรรมชาติท่ัวไป และตอไม้ สูง
จํานวนมากที่สะท้ อนให้ เห็น ความใสแปลกตาที่แสนพิ เศษของนํ้าในบ่ อ สระสีฟ้ านี้เกิดขึ้น ด้ วยความบังเอิญ หลั งการสร้ า งเขื่อนเพื่ อ
ป้ องกันการเกิดโคลนถล่ มจากภูเขาไฟบริเวณใกล้ เคียงที่ได้ ระเบิดไปแล้ วครั้งหนึ่ ง นํ้าส่วนที่ถูกกั้นออกจากเขื่อนกักเก็บรวมกันจนเกิด
เป็ น Blue Pond โดยปัจจุบันยังไม่ อาจอธิบายถึงที่มาของสีฟ้าของนํา้ ได้ แน่ชัด แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ใน
นํา้ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นความยาวคลื่นที่ส้นั กว่ าของแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับชั้นบรรยากาศโลก สระสีฟ้าที่มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่
ละช่วงเวลาของวันและมุมที่คุณมอง สีฟ้าใสของนํา้ จะขึ้นอยู่กบั ปริมาณแสงแดดที่ส่องลงมา

เที่ยง

 บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อรอยดวยเซ็ตเมนูญี่ปุน อิ่มกับศิลปะแหงการจัดวางอาหาร

เอกลักษณเฉพาะตัวที่มีเสนหอยางที่สุดของแดนอาทิตยอุทัย
นําท่านเพลิดเพลินกับความงามของทุ่งดอกไม้ หลากพันธุท์ ่ีเต็มไปด้ วยดอกไม้ หลากสีสันจัดจ้ าน ทั้งดอกป๊ อปปี้ ต่างพันธุ์ ดอกหญ้ าโทด
เฟล็กซ์ ดอกรัสเซลลูปิน แปลงปลูกลาเวนเดอร์ 4 สายพันธุ์ เพลินตากับแปลงสีม่วงที่บานสะพรั่งงามตา ตื่นตากับแปลง Traditional
Lavender Garden ที่ท่านจะได้ พบกับลา เวนเดอร์สายพันธุด์ ้ังเดิมของ ฟารมโทมิต ะ ทั้งเนินเขาภายในฟาร์มจึงเหมือนถูกปูพรมสี

ม่วง และแปลงสุดท้ าย Irodori Field แปลงนี้จะเป็ นแปลงที่เราคุ้นตากัน ดอกไม้ สีสายรุ้ง ที่เจ้ าของตั้งใจปลูกให้ สีสันตัดกัน ให้ เป็ นภาพ
แปลงดอกไม้ สีงามตามเป็ นอย่างมาก... อิสระให้ ทุกท่านได้ ถ่ายภาพกับดอกไม้ แสนสวย หรือจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ที าํ จากลาเวนเดอร์
อาทิ สบู่ ลิปมัน ครีมอาบนํ้า โลชั่น ลูกอม ไอศครีม กระเป๋ า และอื่นๆ อีกมากมาย... (ความสวยงามของทุงลาเวนเดอรจ ะ

ขึ้นกับสภาพอากาศในแตละป โดยปกติจะบานเต็มที่ชวงกลางกรกฎาคม ถึง กลางสิงหาคม )

ท่านได้ เพลิดเพลิ นกับ การเก็บผลไม้ขึ้ นชื่อ ของฮอกไกโด ยูบ าริเมลอน Yubari melon ผลไม้ทีโด่ งดังไปทัว่ ด้ว ย
ลักษณะเด่นคือความหวานจัดและความฉํา่ ให้ท่านได้ลองชิมผลไม้ที่แสนอร่อยภายในฟาร์ม... ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทาง
กลับสู่เมืองซับโปโร

ค่ํา

ทีพ่ กั

้ ูตรน้ําดําสไตลซับโปโร”
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร มื้อนี้เสิรฟทานดวยเมนู “สุกี้ ยากีส

KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง (6) ซัปโปโร –สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ
เช้ า
 บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม / นําคณะเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ
10.45 น. เหิรฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG671
15.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้ อมความประทับใจ
hokkaido6days


หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั สถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้น
ในขณะนั้น เพื่อความสนุ กสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคํานึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ

เที่ยวกับเรามั่นใจได้
World Traveller Agency Co.,ltd
ปัจจุบันเป็ นสมาชิกสมาคมด้ านท่องเที่ยวระดับประเทศ

No.11/01746

No.1192

No.03504

เที่ยวญี่ปุ่นทั้งที...เที่ยวกับทัวร์ดีดี พักดี ทานดี มีความสุขทั้งครอบครัว
ทัวร์ฮ่องกงเราจัดเอง ทําเอง พิถีพิถันสิ่งดีดีมาให้ ทุกท่าน
เราไม่ขายทัวร์แบบส่งต่อบริษัทอืน่ อย่างแน่นอน

Page8.

อัตราคาบริการ
ชวงการเดินทาง
11 – 16 ก.ค.
19 -24 ก.ค.
25 – 30 ก.ค. /
26 – 31 ก.ค.
1-6 ส.ค. /
9-13 ส.ค. 62

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

1เด็ก+1ผูใหญ

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

1เด็ก(ไมมีเตียง)
+2ผูใหญ

72,900.-

70,900.-

68,900.-

66,900.-

พักทานเดียว
ตอ1หอง
จายเพิ่ม
14,000.-

72,900.-

70,900.-

68,900.-

66,900.-

14,000.-

68,900.-

66,900.-

64,900.-

62,900.-

14,000.-

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่าํ กวา12ป

 สิทธิพิเศษสําหรับผูถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย scb สามารถผอนชําระผานบัตรเครดิต
โดยไมมีดอกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน (กรุณาสอบถามเจาหนาที่) มัดจําเงินสด20,000บาท(ชวงปกติ)
สวนที่เหลือชําระผานบัตรเครดิตได
มัดจําเงินสด30,000บาท(ชวงวันหยุด)
อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครือ
่ งบินเดินทางไป-กลับโดยการบินไทย Thai Airways International (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
• ค่าทีพ
่ ักตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน
้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท
่ ําให ้ต ้องมีการปรับเปลีย
่ นทีพ
่ ัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ ่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนํ าเทีย
่ ว ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ *ค่ารถนํ าเทีย
่ วดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมนํ้ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ ก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีท
่ ําการจอง
• ค่าประกันชีวต
ิ กรณีอุบต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบต
ั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม

ภาษีมูลค่าเพิม
่ 7 % และค่าภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ ่าย 3%
• ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ และค่าอาหารทีส
่ งั่ เพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ สัง่ พิเศษนอก
• ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีข่ องผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
• ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ โดยมาตรฐานสากลวันละ 600เยน ต่อ1วัน ต่อ1คน
• ค่าธรรมเนียมนํ้ ามันทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีกในภายหลัง
• ค่าปรับ สําหรับนํ้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากทีท
่ างสายการบินกําหนดไว ้

เงื่อนไขการชําระเงิน

กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชําระงวดแรก 20,000 บาท หรือ30,000บาท ก่อนการเดินทาง พร ้อมแฟกซ์สาํ เนาหน ้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และ
ค่าใช ้จ่ายส่วนทีเ่ หลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึง่ จะเกิดขึน
้ ได ้ก็ต่อเมือ
่ ไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยิน ดีคน
ื เงินให ้
ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ ถ ้าท่านต ้องการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ิ สูญหายตามสถานทีต
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ ่างๆ และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
• เมื่อท่านได ้ชํ าระเงิน มัด จํ าหรือทัง้ หมด ไม่ว่ าจะเป็ นการชํา ระผ่านตัว แทนของบริษั ท ฯ หรือ ชําระโดยตรงกับทางบริษั ท ฯ ทางบริษั ท ฯ จะขอถือว่า ท่า น
รับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของบริษัทฯ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้โดยทัง้ หมด
• ทางบริษัทเริม
่ ต ้น และจบการบริการ ทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดิน ทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั๋วเครือ
่ งบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึง่ อย่างใดทีใ่ ช ้ในการเดิน ทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีน
่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนัน
้ ท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่าน ท่านจึงสามารสํารองยานพาหนะได ้
• ตั๋วเครื่องบินทีใ่ ช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลื่อนวันกลับ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลื่อนวันเดินทางกลับ
้ ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท
้ จากทางบริษัท
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก
่ ่อนการเดิน ทาง มิฉะนั น
้ ท่านจะต ้องซือ
่ า่ นซือ
เนื่องจากเป็ นคุณสมบัตรของตั๋วทีอ
่ อกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวัน หยุด หรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม
่ ก
ี ารกา
รันตีค่ามัดจําทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึน
้ ไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 8,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %


Hokkaido Lavender 6 Days 

