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 นําคณะเข�าชมความมหัศจรรย�ทางธรมชาติที่ หุบเขานรกจิโกกูดานิ Jigokudani Valley 

 นําคณะชมความงามของเมืองท�า ฮาโกดาเตะ พร�อมข้ึนกระเช�าชมวิวยามคํ่าคืน 1 ใน 3 
ของญี่ปุ�น จนได�รับยกย�องว�าเป�น Million Dollar View Point  

 นําคณะเยือนเมอืงโอตาร ุเมืองที่มีลาํคลองสวยงามท�ามกลางบรรยากาศแบบตะวันตก 

 นําคณะเที่ยวเมืองซัปโปโร ซ่ีงถูกใช�เป�นสถานที่จัดงานแกะสลักนํ้าแข็งระดับโลกฤดูหนาว 

 นําคณะเที่ยวชมความสวยงามของ ทุ�งดอกลาเวนเดอร� ที่เมืองฟูราโน� และเมืองบิเอะ 

 อร�อยกับหลากเมนู ที่ต�องไม�พลาด  บุฟเฟ�ต�อาหารทะเล , สุก้ีนํ้าดํา, ซูชิ นิกิริ เป�นต�น 

 คณะออกเดินทางโดยสายการบินไทยTHAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรง 

 หัวหน�าทัวร�มืออาชีพชํานาญเส�นทาง100%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.  

 
 (รับจัดกรุ�ปเหมาหมู�คณะส�วนตัว(ท�านสามารถกําหนดวันเดินทาง...ได�ด�วยตวัของท�านเอง)  
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)      ท�าอากาศยานสวุรรณภมู–ิฮอกไกโด(ญีปุ่�น)     
19.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ันที่ 4 ประตู 3  เคาท์เตอร์ D  สายการบิน

ไทย…ทีมงาน World Traveller agency  คอยต้อนรับ และอาํนวยความสะดวกสมาชิกทุกท่าน 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่เมืองชิโตเซะ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG670 (บินตรง) 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)     ซบัโปโร – โนโบรเิบท็ซ ึ– หบุเขาจโิกกดุาน ิ-ฮาโกดาเตะ – นัง่
กระเช�าชมววิยามค่าํคนืของเมอืง - ฮาโกดาเตะ 
08.30 น. เดินทางถึง..ท่าอากาศยานชิโตเซะบนเกาะฮอกไกโด ซ่ึงเป็นช่ือจังหวัด และ เกาะที่ใหญ่เป็น อันดับ2ของประเทศญ่ีปุ่น ผ่านพิธตีรวจ

คนเข้าเมือง และด่านศุลกากร เรียบร้อย  จากน้ันนาํคณะเดินทางเข้าสู่ เมืองโนโบริเบ็ทซึ ซ่ึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อนํ้าพุร้อนมีช่ือเสียงของเกาฮอกไกโดมาช้านาน... นาํคณะเดินทางสู่จุดท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง "หุบ
เขาจิโกกุดานิ" Jigokudani Valley” หรือที่นิยมเรียกกนัว่า "หุบเขานรก" หรือ "หุบเขาอเวจี" หุบเขาจิโกกุดานิ เป็นร่องรอย

ของปล่องภูเขาไฟระเบิดที่เกิดจากการปะทุของภเูขาไฟคุตตะละ อุดมไปด้วยแร่กาํมะถันซ่ึงเกิดจากความร้อนใต้พิภพ เดินเข้าไปด้าน

ในตามทางเดิน กจ็ะเหน็ควันที่เกดิจากความร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่กาํมะถันสีเหลือง

เป็นจาํนวนมากมีพ้ืนที่ประมาณ 11 เฮกตาร์ก่อเกดิเป็นแหล่งออนเซน และภูมิทัศน์ที่สวยงามากแห่งหน่ึงของเมือง โดยเฉพาะที่ "เท็ต
เซ็นอิเคะ" บ่อนํา้พุร้อนที่มีช่ือเสียงซ่ึงอยู่บริเวณด้านหลังทางเดินในหุบเขาจิโกกุดานิ เป็นบ่อนํา้พุร้อนที่มีไอนํา้พวยพุ่งออกมาราวกบัว่า

คุณกาํลังเดินอยู่ในนรกจริงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตาคาร เสิร�ฟท�านด�วย หม�อไฟทะเลนาเบะ  

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่เมอืงฮาโกดาเตะ เมืองท่าที่สาํคัญของเกาะฮอกไกโด นาํท่านสัมผัสความตื่นตาตื่นใจ ณ  โกดังอฐิแดง ในปี

อนัเซอิที่ 6 (ค.ศ. 1859) ฮาโกดาเตะได้เปิดเป็นท่าเรือสาํหรับการค้าระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของญ่ีปุ่นพร้อมกับท่าเรือโยโกฮา

มาและท่าเรือนางาซากิ เมืองฮาโกดาเตะได้เจริญรุ่งเรืองจากการเป็นท่าเรือเป็นอย่างมากและยังเป็นแหล่งที่รวบรวมวัฒนธรรมของ

ชาวต่างชาติอกีด้วย อสิระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ย่านโกดังแดงคาเนโมริ ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไปแล้ว

สาํหรับหมู่อาคารก่ออฐิสีแดง โกดังเกบ็สินค้าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่เหน็จะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคาร

หลังเก่า ซ่ึงถูกไฟไหม้คร้ังใหญ่เผาทาํลายไปเม่ือปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบด่ังเดิม ให้

ความรู้สึกคล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปต้ังอยู่เรียงรายริมอ่าว...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากน้ันพาท่าน นั่งกระเช�าชมววิยามค่ําคืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภเูขาฮาโกดาเตะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮาโกดาเตะและมีความ

สูงถึง 334 เมตร ได้รับการยกย่องว่าสวยติดอนัดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยในยามคํ่าคืนที่ท้องฟ้าโปร่ง เม่ือมองลงมาจากบนยอดเขาฮา

โกดาเตะ กจ็ะเหน็วิวทัศนียภาพของเมืองฮาโกดาเตะทั้งเมืองได้อย่างชัดเจน ภูเขาฮาโกดาเตะน้ีจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกบัวัวนอน

หมอบ ดังน้ันจึงมีช่ือเรียกอกีช่ือหน่ึงว่า กากวิ ซัง (GAGYU SAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ห�องอาหารของโรงแรม  
ทีพ่กั     HAKODATE HEISEIKAN KAIYOTEI  หรือเทียบเท่า 

พักผ่อนจากการเดินทางไกลหรือให้ท่านได้ลงแช่ ออนเซน Onsen นํา้แร่ตามธรรมชาติที่ได้รับความนิยมเป็น

อย่างมากในด้านการท่องเที่ยวของประเทศญ่ีปุ่ น การแช่นํา้ร้อนน้ีถือเป็นวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีปุ่ นที่มีมากว่าพัน

ปี เลยทีเดียว เดิมการแช่นํา้ร้อนในบ่อนํา้พุร้อนตามธรรมชาติน้ันกเ็พ่ือคลายความเหน่ือย เม่ือยล้าจากการทาํงาน

หนัก แต่หลังจากน้ันกเ็ร่ิมมีการค้นพบคุณสมบัติที่ช่วยรักษาโรคได้จากแร่ธาตุต่างๆ ในนํา้แร่ ซ่ึงจะแตกต่างกันไปใน

แต่ละสภาพพ้ืนที่ มีทั้งช่วยเร่ืองการไหลเวียนโลหิต โรคข้อ โรคกระดูกและระบบต่างๆ ในร่างกายไปจนถึงประโยชน์

ด้านผวิพรรณ ทาํให้การแช่นํา้ยิ่งได้รับความนิยมแพร่หลายไปในทุกชนช้ันกลายเป็นวิถชีีวิตของชาวญ่ีปุ่ น 
 

วันที่สามของการเดินทาง  (3)  ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช�าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร� – 
ย�านเมืองเก�าโมโตมาจ ิ– ขึ้นกระเช�ายอดเขาอุสึ – โชวะชินซัง – ทะเลสาบโทยะ  

เชา้            บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านสู่ โกเรียวคะคุ ทาวเวอร� ที่ซ่ึงท่านสามารถช่ืนชมภาพวิวทิวทัศน์ของเมืองฮาโกดาเตะได้ 360 องศา บริเวณใกล้ ๆ 

กนัน้ันหากมองจากด้านบนลงมาท่านจะเหน็เป็นรูปร่างคล้ายดวงดาว 5 แฉก ซ่ึงมีความงดงามมาก ที่ตรงน้ันจะเรียกว่าสวนสาธารณะโก

เรียวคะคุ  นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดเช�าเมืองฮาโกดาเตะ เปิดขายสินค้านานาชาติ อาทิ อาหารทะเล ผักและผลไม้สด รวมถึงเสื้ อผ้า

และข้าวของเคร่ืองใช้ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันของชาวเมืองเป็นประจําเรียงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้าน ซ่ึงนับเป็นตลาดที่มีช่ือเสียง

และมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด... 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตาคาร อร�อยด�วย เซ็ตไคเซ็นด�ง หรือ ข�าวหน�าปลาดิบ ท่ีเสิร�ฟความ 
อร�อยแบบสดๆ ของอาหารทะเล ท้ังซาชิมิ ไข�ปลาแซลมอล เป�นต�น  
 

 



 

จากน้ันนาํท่าน นั่งกระเช�าไฟฟ�าขึ้นสู�ยอดเขาอุส ึเพื่อชมวิวทิวทัศน�ของภูเขาโชวะ ภเูขาไฟน้องใหม่ที่เกดิจากการสั่นสะเทือน

ของผิวโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ภูเขาโชวะอยู่ในการดูแล

ของรัฐบาลญ่ีปุ่น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ นอกจากน้ีบริเวณเชิงเขายังเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุห์มีสีนํา้ตาล ซ่ึงเป็นหมี

พันธุท์ี่หาได้ยากในปัจจุบัน จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ห�องอาหารของโรงแรม  
ทีพ่กั     TOYA SUN PALACE  HOTEL หรือเทียบเท่า 

*** หลงัรบัประทานอาหารคํา่ ขอเชิญท่านสมัผสักบัการแช่น้ําแร่สไตลญี์่ปุ่น หรือที่เรียกกนัว่า การอาบออนเซ็น ใหท่้านไดผ้่อนคลายความ

เมือ่ยลา้จากการเดินทางและชาวญีปุ่่นยงัเช่ือกนัว่าการอาบน้ําแร่นั้นจะทําใหผ้ิวพรรณมีสุขภาพดีอีกดว้ย *** 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง  (4)  ทะเลสาบโทยะ –โอตารุ– คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ําโบราณ – 
ซับโปโร – โรงงานช็อกโกแลตที่หมู�บ�านอิชิยะ – ซับโปโร  

เชา้            บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนาํท่านเดินทางสูเ่มืองโอตาร ุนาํชม พิพิธภัณฑ�กล�องดนตร ีบ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรปเป็นสถานที่เกบ็

หีบเพลงตัวแรกที่มาถงึประเทศญ่ีปุ่ น ภายในอาคารมีสองช้ันมีหีบเพลงมากมายด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ แสดงกล่องเพ  

ลงรุ่นแรก ๆที่นํามาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลาย ราคานับค่าไม่ไ ด้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลด้ีอัน

ไพเราะ... บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังน้ีมี นาฬิกาไอน้ําโบราณ ที่เหลือเพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา 
และประเทศญี่ปุ�น) ซ่ึงจะส่งเสียงเป็นเมโลด้ี และพ่นไอนํา้ออกมาเพ่ือบอกเวลา จุดน้ีเป็นสถานที่ห้ามพลาดในการยืน

รอเพ่ือถ่ายภาพคู่กบันาฬิกาไอนํา้โบราณในจังหวะที่มีไอนํา้พวยพุ่งออกมาพร้อมเสยีงดนตรีไพเราะ  

 
 
 
 
 
 
 

 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … บริการท�านด�วย “เซ็ตเมนู ซูชิ นิงิริ” อาหารชื่อ
ดังแห�งเมืองโอตารุ ที่รังสรรค�จากวตัถุดิบสดใหม�พิเศษ (สําหรับท�านที่ไม�ทานซูชิ หรือปลา
ดิบ ขอความกรุณาแจ�งต�อเจ�าหน�าทีล่�วงหน�า)  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่เมืองซับโปโร นาํท่านชม “โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ” สินค้าขึ้นช่ืออีกอย่างของซัปโปโร เป็น

แหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะ อันเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์

ของธรรมชาติ ทาํให้มีรสชาติดีเยี่ยม กลมกล่อมไม่แพ้ชอ็กโกแลต็จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยกว่็าได้ โดยเฉพาะ 

SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ชอ็กโกแลต็ขาวที่เป็นที่นิยมทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ... ผ่านชม “หอ
นาฬิกาโบราณ” อายุกว่า 130 ปี ซ่ึงปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยํา ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้าน

การเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด...   

 

 

 

 

 

 

 

จากกน้ันนาํท่านเดินทางสู่  ย�านซุซุคิโนะ นับเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโรโดยเฉพาะในยามคํ่า

คืนเหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆเปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบ ๆ บริเวณน้ีมีร้านอาหาร 

ภัตตาคาร สถานบันเทิงยามราตรี ทั้งไนต์คลับ บาร์คาราโอเกะ รวมกนัมากกว่า 4,500 ร้าน ต้ังอยู่ในตรอกซอกซอย

น้อยใหญ่อีกทั้งยังมีร้านขายราเมงมากมายจนได้รับการขนานนามว่าราเมงโยะโคะโรถนนแห่งราเมงใจกลางเมืองซัปโป

โร  จากน้ันนาํท่านช้อปป้ิง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่กว่า 130 ปีของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีความยาวกว่า 

900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกอสินค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิเช่นร้านสินค้า 98 เยนร้าน

รองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เร่ิมต้นราคต้ังแต่ 1050 เยนร้านขายเคร่ืองสาํอางร้านขาย

อปุกรณ์เกี่ยวกบัสนัุขร้านขายผลไม้พ้ืนเมืองร้านเกมสร้์านขายเสื้อผ้าร้านอาหารฯลฯ  

 

 

 

 

 



คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร ... มื้อนี้เสิร�ฟท�านด�วยเมนู บุฟเฟต�อาหารทะเล โดยมีให�เลือก
ทั้ง ปู กุ�ง หอย ปลา เนื้อต�างๆ สลัด ของหวาน และอื่นอีกมากมายกว�า 130 เมนู อร�อย
กับเมนูปู 3 ชนิดที่ขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด หรือจะเลือกอร�อยกับ บุฟเฟ�ต�ป��งย�างเนื้อวัว
อย�างดี ป�ดท�ายด�วยเครื่องด่ืมและของหวานแสนอร�อย 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั  KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ห�าของการเดินทาง  (5)  ซัปโปโร – บิเอะ-บลูพอนด�-ฟาร�มโทมิตะ –ทุ�งลาเวนเดอร� -   
        ซัปโปโร  

เชา้            บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ ต้ังอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ช่ือว่า Small Town of the Most 

Beautiful Hills ความเลก็ที่แสนน่ารักของเมืองน้ีอยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ระหว่างสองข้างทางที่เตม็ไปด้วยทุ่งข้าว

บาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกบัไร่ข้าวโพดและมันฝร่ังสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขาโดยสถานที่แห่ง

น้ีเป็นที่รู้จักกนัดีและได้รับความนิยมของชาวญ่ีปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์และโฆษณาสินค้าต่างๆ มากมาย นาํคณะ

ชม  “บลูพอนด�” BLUE POND หรือสระสีฟ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เพ่ิงเร่ิมมีช่ือเสียงได้ไม่นานของฮอกไกโด 

ช่ือเสียงที่ทาํให้นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมน้ัน เป็นเพราะนํ้าสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อนํ้าตามธรรมชาติทั่วไป และตอไม้สูง

จํานวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของนํ้าในบ่อ สระสีฟ้าน้ีเกิดขึ้ นด้วยความบังเอญิหลังการสร้างเขื่อนเพ่ือ

ป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟบริเวณใกล้เคียงที่ได้ระเบิดไปแล้วคร้ังหน่ึง นํ้าส่วนที่ถูกกั้นออกจากเขื่อนกักเกบ็รวมกันจนเกิด

เป็น Blue Pond โดยปัจจุบันยังไม่อาจอธบิายถึงที่มาของสีฟ้าของนํา้ได้แน่ชัด แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ใน

นํา้ซ่ึงสะท้อนให้เห็นความยาวคล่ืนที่สั้นกว่าของแสงสีฟ้าเช่นเดียวกบัช้ันบรรยากาศโลก สระสีฟ้าที่มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่

ละช่วงเวลาของวันและมุมที่คุณมอง สีฟ้าใสของนํา้จะขึ้นอยู่กบัปริมาณแสงแดดที่ส่องลงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

เท่ียง   บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตาคาร อร�อยด�วยเซ็ตเมนูญี่ปุ�น อ่ิมกับศิลปะแห�งการจัดวางอาหาร 
เอกลักษณ�เฉพาะตัวท่ีมีเสน�ห�อย�างท่ีสุดของแดนอาทิตย�อุทัย  
นาํท่านเพลิดเพลินกบัความงามของทุ่งดอกไม้หลากพันธุท์ี่เตม็ไปด้วยดอกไม้หลากสีสันจัดจ้าน ทั้งดอกป๊อปป้ีต่างพันธุ ์ดอกหญ้าโทด

เฟล็กซ์ ดอกรัสเซลลูปิน แปลงปลูกลาเวนเดอร์ 4 สายพันธุ์ เพลินตากับแปลงสีม่วงที่บานสะพร่ังงามตา ตื่นตากับแปลง Traditional 

Lavender Garden ที่ท่านจะได้พบกบัลา  เวนเดอร์สายพันธุด้ั์งเดิมของ ฟาร�มโทมิตะ ทั้งเนินเขาภายในฟาร์มจึงเหมือนถูกปูพรมสี



ม่วง และแปลงสุดท้าย Irodori Field แปลงน้ีจะเป็นแปลงที่เราคุ้นตากนั ดอกไม้สีสายรุ้ง ที่เจ้าของต้ังใจปลูกให้สีสันตัดกนั ให้เป็นภาพ

แปลงดอกไม้สีงามตามเป็นอย่างมาก...  อสิระให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพกบัดอกไม้แสนสวย หรือจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ทาํจากลาเวนเดอร์ 

อาทิ สบู่ ลิปมัน ครีมอาบนํ้า โลช่ัน ลูกอม ไอศครีม กระเป๋า และอื่นๆ อีกมากมาย... (ความสวยงามของทุ�งลาเวนเดอร�จะ
ขึ้นกับสภาพอากาศในแต�ละป� โดยปกติจะบานเต็มที่ช�วงกลางกรกฎาคม ถึง กลางสิงหาคม )   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านได้เพลิดเพลินกับ การเก็บผลไมข้ึ้นช่ือของฮอกไกโด  ยูบาริเมล�อน Yubari melon ผลไมที้โด่งดงัไปทัว่ดว้ย

ลกัษณะเด่นคือความหวานจดัและความฉํา่ใหท่้านไดล้องชิมผลไมที้่แสนอร่อยภายในฟารม์...  ได้เวลาอันสมควร นาํท่านเดินทาง

กลับสู่เมืองซับโปโร  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ม้ือนี้เสิร�ฟท�านด�วยเมนู  “สุกี้ ยากี้สูตรน้ําดําสไตล�ซับโปโร”  
 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั       KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่หกของการเดินทาง  (6)  ซัปโปโร –สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / นาํคณะเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ  

10.45 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG671 

15.45 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมิูโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

 
 

hokkaido6days
 



หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภมิูอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกดิขึ้ น

ในขณะน้ัน เพ่ือความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคาํนึงถึงผลประโยชน์

ของหมู่คณะเป็นสาํคัญ  

 

 

 

เที่ยวกบัเราม่ันใจได้ 

World Traveller Agency Co.,ltd  

ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมาคมด้านท่องเที่ยวระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

            No.11/01746         No.1192          No.03504 

 

เที่ยวญ่ีปุ่นทั้งที...เที่ยวกบัทัวร์ดีดี พักดี ทานดี มีความสุขทั้งครอบครัว 

ทัวร์ฮ่องกงเราจัดเอง ทาํเอง พิถีพิถันสิ่งดีดีมาให้ทุกท่าน 

เราไม่ขายทัวร์แบบส่งต่อบริษัทอืน่อย่างแน่นอน    

Page8. 

อัตราค�าบรกิาร 

ช�วงการเดินทาง 
ผู�ใหญ�  

ราคาท�านละ 
พักห�องละ2ท�าน 

เดก็อายุ 
ต่าํกว�า12ป�  

1เด็ก+1ผู�ใหญ� 

เด็กอายุ 
ต่ํากว�า12ป�  

1เด็ก(มีเตียง) 
+2ผู�ใหญ� 

เด็กอายุ 
ต่ํากว�า12ป�  

1เด็ก(ไม�มีเตียง) 
+2ผู�ใหญ� 

พักท�านเดียว
ต�อ1ห�อง 
จ�ายเพิ่ม 

11 – 16 ก.ค.   72,900.- 70,900.- 68,900.- 66,900.- 14,000.- 

19 -24 ก.ค.  
25 – 30 ก.ค. / 
26 – 31 ก.ค. 

72,900.- 70,900.- 68,900.- 66,900.- 14,000.- 

1-6 ส.ค. /  
 9-13 ส.ค. 62  

68,900.- 66,900.- 64,900.- 62,900.- 14,000.- 

 สิทธิพิเศษสําหรับผู�ถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย� scb สามารถผ�อนชําระผ�านบัตรเครดิต 

โดยไม�มีดอกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน  (กรณุาสอบถามเจ�าหน�าท่ี)   มัดจําเงินสด20,000บาท(ช�วงปกติ) 

ส�วนท่ีเหลือชําระผ�านบัตรเครดิตได�       มัดจําเงินสด30,000บาท(ช�วงวันหยุด) 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
ค่าตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป-กลับโดยการบนิไทย Thai Airways International (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  
• ค่าทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน

ประชมุต่างๆ อันเป็นผลทีทํ่าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  
• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิสําหรับนําเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ *ค่ารถนําเทีย่วดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง  
• ค่าธรรมเนียมน้ํามันและค่าประกนัภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีทํ่าการจอง 
• ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอุบตัเิหตุในวงเงนิไม่เกนิ 
ทา่นละ 100,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
• ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษนอก 
• ค่าทําหนังสอืเดนิทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง) 
• ค่าทปิสําหรับหวัหนา้ทวัร ์มัคคุเทศก ์พนักงานขับรถ โดยมาตรฐานสากลวนัละ 600เยน ต่อ1วัน ตอ่1คน  
• ค่าธรรมเนียมน้ํามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง 
• ค่าปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิกําหนดไว ้ 



เง่ือนไขการชําระเงิน 
กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มชําระงวดแรก 20,000 บาท หรอื30,000บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มแฟกซสํ์าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายังบรษัิท และ
ค่าใชจ่้ายสว่นทีเ่หลอืกรุณาชําระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 25 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้

ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การ

จลาจล การปฏวิัต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่่างๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุตา่งๆ  

• เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใด
ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  

• เมื่อท่านไดชํ้าระเงนิมัดจําหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรือพาหนะ
อย่างหนึง่อย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในสว่นนี้ เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่น ทา่นจงึสามารสํารองยานพาหนะได ้

• ตั๋วเครื่องบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรือเลื่อนวันกลับ หรือเปลี่ยนแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลื่อนวันเดนิทางกลับ 
กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่า่นซือ้จากทางบรษัิท 
เนื่องจากเป็นคุณสมบตัรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ   

เง่ือนไขการยกเลิก  

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  30 วัน - คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิ หรือ กรุ๊ปทีม่กีารกา
รันตคี่ามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้     
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 25 วันขึน้ไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 8,000 บาท   
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า  14 วัน  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 Hokkaido Lavender  6 Days  


