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เร ิม่ตน้เพยีง 34,900.- 

รายการทวัร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

HOKKAIDO FLOWER RAINBOW 6D4N 

โดยสารการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ[์XJ] 

 สวนชกิไิซโนะโอกะ เนนิ 4 ฤดแูหง่ดอกไมห้ลากส ี

 บอ่น า้สฟ้ีา ชมน า้สฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกวา่บอ่น า้ตามธรรมชาตทิ ัว่ไป 
 น า้ตกชโิรฮเิงะ เป็น 1 ใน 5 ของน า้ตกทีส่วยทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด 
 ชมเมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิที ่คลองโอตารุ 
 หบุเขานรกจโิกกดุาน ิหุบเขา เป็นหบุเขาทีง่ดงาม ต ัง้อยูเ่หนอืยา่นบอ่น า้รอ้นโนโบรเิบทส ึ
 เทีย่วเมอืงซบัโปโร ่ชอ้ปป้ิง ยา่นทานกุโิคจ ิJR SAPPORO STATION 
 อิม่อรอ่ยกบัเมนูป้ิงยา่ง ป ู3ชนดิ 

 ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ า้ธรรมชาต ิ(Onsen) แบบฉบบัของญีปุ่่ น 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 30 สงิหาคม – 04 กนัยายน 61 34,900.- 

วนัที ่ 04-09 กนัยายน 61 34,900.- 

วนัที ่ 18-23 กนัยายน 61 34,900.- 

วนัที ่ 20-25 กนัยายน 61 34,900.- 

วนัที ่ 25-30 กนัยายน 61 34,900.- 

วนัที ่ 27 กนัยายน – 02 ตลุาคม 61 36,900.- 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ–สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. นัดพบกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอร์

เอเชยี(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิชโิตเสะ  
    

2 
สวนดอกไมช้คิไิซโนะโอกะ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)-
บอ่น า้สฟ้ีา-น า้ตกชโิรฮเิงะ - อาซาฮกีาวา่-ออิอนล ์มอลล ์
 

✈ 🍽 อสิระ 
ASAHIKAWA  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เนนิแหง่พระพุทธเจา้ Hill of the Buddha-โนโบรเิบ็ตส ึ
- หบุเขานรกจโิกกดุาน-ิภเูขาโชวะชนิซนั (ไมร่วมคา่ขึน้
กระเชา้ไฟฟ้า) ทะเลสาบโทยะ 

🍽 🍽 🍽 
LAKE TOYA 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 

บอ่น า้ฟุคดิาช-ิเมอืงโอตาร ุ–คลองโอตาร–ุพพิธิภณัฑ์
กลอ่งดนตร–ีเลอืกซือ้ผลติภณัทข์องฝากจากโรงงาน
ช็อกโกแลต–ชอ้ปป้ิงทานกู ิโคจ-ิเมนพูเิศษป้ิงยา่ง+ ขา
ป3ูชนดิ 

🍽 อสิระ 🍽 

SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ซปัโปโร–ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร–หอนาฬกิา–ตลาด
ปลาโจไก–ดวิตีฟ้ร–ีชอ้ปป้ิง JR STATION 🍽 อสิระ อสิระ 

SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชนิชโิตเสะ-สนามบนิดอนเมอืง 🍽 ✈  
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น เกาะฮอกไกโด โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิที ่XJ620 ** 

[บรกิารอาหารรอ้น บนเครือ่ง] ** 

วนัที2่ 
สวนดอกไมช้คิไิซโนะโอกะ (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)-บอ่น า้สฟ้ีา-น า้ตกชโิรฮเิงะ- 

อาซาฮกีาวา่-ออิอน มอลล ์

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

09.30 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ ือ่วา่ “Small Town Of 

The Most Beautiful Hills” ความเล็กทีแ่สนน่ารักของเมอืงนีอ้ยูท่ีภ่าพววิทวิทัศนแ์บบพาโนรามาววิระหวา่ง

สองขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ยทุง่ขา้วบารเ์ลย่ส์เีหลอืงทองตดัสลบักบัไรข่า้วโพดและมนัฝร่ังสเีขยีวสดโดยมสีฟ้ีา

ครามของทอ้งฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนนิเขา จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนชกิไิซโนะโอกะ (ใชเ้วลา

เดนิทางโดยประมาณ 2.40 -3.30 ชม) เนนิ 4 ฤดแูหง่ดอกไมห้ลากส ีทีม่โีรลคงุและโรลจังหุน่ฟางขนาด

ใหญ ่สญัลักษณ์ของสวน ชกิไิซ โนะ โอกะคอยตอ้นรับนักทอ่งเทีย่ว ชมดอกไมน้านาพันธุ ์รวมถงึดอกลาเวน

เดอร ์และทุง่ดอกไมห้ลากส ี(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ทีไ่ดรั้บค านยิมและค าชมวา่จัดสวนไลส่ไีดส้วยงามทีส่ดุ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู ่สระอะโออเิคะ หรอื บอ่น า้สฟ้ีา ตัง้อยูฝ่ั่งซา้ยของแมน่ ้า Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียง

ใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่ตามสขีองน ้าทีเ่กดิจากแรธ่าตตุามธรรมชาต ิโดยเพิง่เกดิขึน้จากการกัน้เขือ่นเพือ่

ป้องกนัไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ทีป่ะทขุึน้เมือ่ปี 1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมน ้าสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิ

กวา่บอ่น ้าตามธรรมชาตทิั่วไป และตอไมส้งูจ านวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษของน ้า

ในบอ่ จากนัน้น าทา่นชม น า้ตกชโิรฮเิงะ เป็น 1 ใน 5 ของน ้าตกทีส่วยทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด มคีวามสงู

ประมาณ 30 เมตร น ้าตกแหง่นีม้คีวามพเิศษตรงทีน่ ้าทีไ่หลลงมานัน้เป็นน ้าบาดาลทีอ่อกมาจากรอยแตกของ

หนา้ผาไหลลงสูแ่มน่ ้าบเิอะ นอกจากนัน้ยงัมมีคีวามโดดเดน่ของสขีองแมน่ ้าทีเ่ป็นสฟ้ีาอมเขยีว เกดิขึน้จากแร่

โคบอลต ์ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความงามและเก็บภาพความประทับใจ จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคีา

วา่ ทีต่ัง้อยูก่ลางเกาะฮอกไกโด พาทกุทา่นไปยงั ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่ ( AEON MALL 

ASAHIKAWA ) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1 ชม.) หา้งดังทีม่สีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิง และ 

ซปุเปอรม์ารเ์กต็ ขนาดใหญ ่

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ออิอนมอลล ์ 

 
  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที3่ เนนิแหง่พระพุทธเจา้ Hill of the Buddha – โนโบรเิบ็ตส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ– 

ภเูขาโชวะชนิซนั-ภเูขาไฟอสู ุ(ไมร่วมคา่ข ึน้กระเชา้ไฟฟ้า) – ทะเลสาบโทยะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เนนิแหง่พระพุทธเจา้ Hill of the Buddha ตัง้อยูท่ีเ่มอืงซปัโปโรทางตอนเหนอืของ

ประเทศญีปุ่่ น ถอืวา่เป็นผลงานการสรา้งช ิน้เอกอกีช ิน้หนึง่ของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนกิชาว

ญีปุ่่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอรท์ีถ่อืวา่ทีส่ดุรางวลัของสถาปนกิ โดยมลีักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรปูปัน้

พระพทุธรปูมคีวามสงูมากถงึ 13.5 เมตรและมนี ้าหนัก 1500 ตัน พืน้ทีท่ีล่อ้มรอบจะมคีอ่ยๆลาดลง อกีทัง้ราย

ลอ้มดว้ยธรรมชาตอินังดงาม โดยเฉพาะในชว่งฤดรูอ้นทีจ่ะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอรจ์ านวนกวา่ 150,000 ตน้

ลอ้มรอบรปูปัน้พระพทุธรปู ซึง่เป็นการผสมผสานทีล่งตวัระหวา่งสถาปัตยกรรมทีม่นุษยส์รา้งขึน้กบัความงดงาม

จากธรรมชาต ิมองดแูลว้ประหนึง่เป็นผลงานศลิปะชัน้เอกทีห่าดไูดเ้ฉพาะทีน่ีเ่ทา่นัน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่

เมอืงโนโบรเิบทส ึเมอืงทีเ่ป็นเมอืงตากอากาศชือ่ดังแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงดา้นออนเซน็ เป็นเมอืงที่

เหมาะส าหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซน็เป็นอยา่งยิง่ น าทา่นชม หบุเขานรกจโิกกดุาน ิเป็นหบุเขาที่

งดงาม ตัง้อยูเ่หนอืยา่นบอ่น ้ารอ้นโนโบรเิบทส ึน ้ารอ้นในล าธารของหบุเขาแหง่นีม้แีรธ่าตกุ ามะถันซึง่เป็นแหลง่

ตน้น ้าของยา่นบอ่น ้ารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหบุเขาสามารถเดนิไตข่ึน้เนนิไปเรือ่ยๆประมาณ 20-

30 นาทจีะพบกบับอ่โอยนุุมะ (Oyunuma) เป็นบอ่น ้ารอ้นก ามะถัน อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส ถดัไปเรือ่ยๆก็

จะเป็นบอ่เล็กๆ บางบอ่มอีณุหภมูทิีร่อ้นกวา่ และยงัมบีอ่โคลนผสมอยู ่น ้าทีไ่หลออกจากบอ่โอยนุุมะ เป็นล า

ธารเรยีกวา่ โอยนุุมะกาวา่ (Oyunumagawa) ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งกลางเดอืนตลุาคม ก็จะเพิม่สสีสนัใหก้บั

ทัศนยีภาพใหส้วยงามยิง่ขึน้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทาง ภเูขาไฟโชวะชนิซนั(Showa Shinzan) เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม ่มอีายนุอ้ย

ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้โดยการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตัวขึน้บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้วสาล ีสงู 290 เมตร ใน

ระหวา่งปี 1943-1945 สมยัจักรรพรรดโิชวะ ปัจจบุนัยงัคงมคีวันก ามะถันลอยอยูเ่หนอืปลอ่งภเูขาไฟ ภเูขาไฟ

แหง่นีต้ัง้อยูใ่กลก้บั ภเูขาไฟอสุ ุซ ึง่สามารถมองเห็นภเูขาไฟไดอ้ยา่งชดัเจนจากจดุชมววิภเูขาไฟอสุโุดยขึน้

กระเชา้อสูซุนั (Usuzan Ropeway)  

(ไมร่วมคา่ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า ราคาประมาณ 1500 เยน) 

**  ทา่นสามารถจา่ยเงนิเพือ่ น่ังกระเชา้ไฟฟ้า ขึน้ไปชมทัศนยีภาพบนภเูขาไฟอสูไุด ้และหากมองจากบนนัน้

ลงมาทา่นจะเห็นววิของทะเลสาบโตยะ อยา่งสวยงามทีส่ดุ **   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LAKE TOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

จากนัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกับการแชน่ ้าแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น (ONSEN) 

วนัที4่ บอ่น า้ฟุคดิาช-ิเมอืงโอตาร ุ–คลองโอตารุ–พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร–ีเลอืกซือ้ผลติภณัทข์อง

ฝากจากโรงงานช็อกโกแลต–ดวิตีฟ้ร-ีชอ้ปป้ิงทานกู ิโคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่บอ่น ้าฟคูดิะช ิซึง่มนี ้าพธุรรมชาตแิละธารน ้าธรรมชาตทิีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนเขาโย

เทย ์กอ่ใหเ้กดิน ้าตกขนาดเล็กทีม่นี ้าไหลออกมาถงึ 80,000 ตันตอ่วัน ซึง่เป็นน ้าแรบ่รสิทุธิจ์ากภเูขาไฟ

โดยตรง ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูทา่มกลางธรรมชาตทิีส่งบและสวยงามของแอง่น ้าตก สะพานไม ้และสวน โดยมี

ภเูขาไฟโยเทยเ์ป็นฉากหลัง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุซ ึง่ถอืเป็นเมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโร

แมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้ สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตก เนือ่งจากในอดตีเมอืง

โอตารไุดรั้บอทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยโุรป อสิระใหท้า่นเดนิชม

ความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารอุนัสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตาร ุเป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการ

ถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขนถา่ยสนิคา้จากเรอืใหญสู่โ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิ

ใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนนส าหรับนักทอ่งเทีย่วแทนโกดังตา่งๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็น

สญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรงุเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึน่ันเอง จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑ์

กลอ่งดนตร ีซ ึง่มอีายเุกอืบรอ้ยปี ทา่นสามารถชมกลอ่งดนตรใีนรปูแบบตา่งๆ สวยงามมากมายทีถ่กูสะสมมา

จากอดตีจนถงึปัจจบุนั อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบท ากลอ่งดนตรใีนสไตลข์องตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอื

เป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 



   
   
   

                                                                                                                                                             GO2CTS-XJ001ห   หนา้ 5 จาก 9 
 
 

กลางวนั   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นัน้น าเดนิทาง เลอืกซือ้ของฝากจากโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ ทีส่รา้งโดยบรษัิท อชิยิะ ซึง่เป็นผูส้รา้งสรร

ขนมคุ๊กกีท้ีม่แีผน่คุก๊กีเ้นยบางๆ สองแผน่ประกบเขา้กบัชัน้ชอ๊คโกแลตขาว จนไดช้ือ่วา่ Shiroi Koibito 

(แปลวา่ คนรักสขีาว) และปัจจบุนันีก้็เป็นของฝากขึน้ชือ่ทีส่ดุของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว ใหท้า่นไดถ้า่ยรปู

กบัสถานทีด่า้นนอกทีต่กแตง่อยา่งน่ารัก จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้คณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี DUTY 

FREE ตอ่จากนัน้ไปที ่ยา่นทานกุโิคจ ิเป็นยา่นชอ้ปป้ิงโดยสรา้งหลังคาคลมุยาวตามแนวถนน ซึง่มคีวามยาว 

1 กโิลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถงึแมน่ ้า Sosei สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 200 รา้น ขายของที่

ระลกึ ขนม ของเลน่ เครือ่งส าอาง ชอ็คโกแลต เสือ้ผา้ รา้นดองกีโ้ฮเต และรา้นอาหารใหเ้ลอืกรับประทาน

มากมาย โดยยา่นนีเ้ป็นตลาดเกา่แกม่ากกวา่ 100 ปี ตัง้แต ่1873 ปัจจบุนัมกีารจดัเทศกาลตา่งๆ เชน่ เทศกาล

ทานุก ิในฤดรูอ้น(กรกฎาคม-สงิหาคม) ก็จะประดับประดาไปดว้ยไฟ และตกแตง่อยา่งสวยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.รา้นอาหาร  **เมนพูเิศษ ป้ิงยา่ง+ขาป3ูชนดิ**   

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ ซปัโปโร–ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร–หอนาฬกิา–ตลาดปลาโจไก-ชอ้ปป้ิง JR STATION 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นชมดา้นนอกของ ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อค 

อเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึนีผ้า่นการใชง้านมา

ยาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 

แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่มก่ีแ่หง่จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิาง

วัฒนธรรมส าคญัของชาตเิมือ่ปีพ.ศ.2512 จากนัน้น าทา่นผา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แก ่

และเป็นอกีสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานขอ

มหาวทิยาลัยฮอกไกโด แตไ่ดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึ

ปัจจบุนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยูคู่ก่บัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้

ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาโจไก 

เป็นตลาดทีเ่ป็นจดุศนูยก์ลางตลาดอาหารทะเลสดทีม่รีา้นคา้กวา่ 60 รา้น ขายอาหารทะเลสดๆจากทะเลฮอก

ไกโด  มวีตัถดุบิสดใหมค่ัดสรรมาอยา่งดใีหเ้ลอืกหาตัง้แต ่6 โมงเชา้ นอกจากนีย้งัพร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นอาหาร

ทัง้รา้นซชูแิละรา้นอาหารชดุทีใ่ชว้ตัถดุบิจากตลาด ไดล้ิม้รสอาหารของฤดกูาลนัน้ๆ ในราคายอ่มเยาว ์ทกุเชา้

จะมผีัก ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหลง่ทั่วฮอกไกโด และปลาทีจ่บัมาสดๆ จะถกูน ามายงัศนูยก์ลาง

ตลาดขายสง่เมอืงซปัโปโร ตลาดทีผู่ก้ระจายสนิคา้ไปซือ้อยูถ่ดัไป สว่นตลาดทีเ่ปิดส าหรับประชาชนทัว่ไปคอื

ทีน่ี ่

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารตา่งๆภายในตลาดปลาโจไก 

บา่ย จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรพาทา่นเดนิทางมาถงึ JR SAPPORO STATION ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเดนิเลน่ไปกบั

หา้งสรรพสนิคา้ ทีส่ะสมอยูม่ากมาย เชน่STELLAR PLACE , APIA , PASEO , DAIMARU , TOKYU และ

ESTA ทีเ่ปิดตอ้นรับใหท้กุทา่นไดท้ดสอบความแข็งแรงของแขง้ขาในการเดนิเลน่ หรอืเลอืกซือ้ของฝากตดิมอื

กลับบา้นกนัแบบไมย่ัง้ 

ค า่   อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยัที ่JR SAPPORO STATION   

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SAPPORO HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที6่ สนามบนิชนิชโิตเสะ – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม (หรอื SETBOX) 

06.00 น. ท าการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยงั สนามบนิชนิชโิตเสะ 

07.00 น. ถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 621 

15.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม : HOKKAIDO FLOWER RAINBOW 6D4N 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

30 ส.ค. – 04 ก.ย. 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,900 8,900 

04-09 กนัยายน 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,900 8,900 

18-23 กนัยายน 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,900 8,900 

20-25 กนัยายน 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,900 8,900 

25-30 กนัยายน 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,900 8,900 

27 ก.ย. – 02 ต.ค. 61 36,900 36,900 36,900 35,900 19,900 8,900 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
** ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี.้ 

1.1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี ้

-Quiet Zone Legroom Seat เพิม่ 1,800 บาทตอ่เทีย่ว // Quiet Zone Seat เพิม่ 600 บาทตอ่เทีย่ว 

-Legroom Seat เพิม่ 1,700 บาทตอ่เทีย่ว (เฉพาะทีน่ั่งแถวที ่15, 16, 17)  

-Legroom Seat เพิม่ 1,600 บาทตอ่เทีย่ว (เฉพาะทีน่ั่งแถวที ่34, 35) 

**Legroom Seat บรเิวณ EXIT SEAT ไมอ่นุญาตให ้เด็กอายกุวา่ 15 ปี, ผูใ้หญอ่าย ุเกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น่ัง** 

-Baby Bassinet เพิม่ 1,600 ตอ่เทีย่ว (ตะกรา้เด็กส าหรับทารก) โดยผูโ้ดยสาร 1 ทา่นตอ้งเลอืกซือ้ทีน่ั่ง Legroom Seat 

1.2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรณุาแจง้

เจา้หนา้ที ่ณ วัน จองทัวร.์.อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง [แกไ้ขราคา 9/05/17] 

-ซือ้เพิม่ 5 กโิลกรัม เป็น 25 กโิลกรัม เพีม่ 350 บาท ตอ่เทีย่ว / ซือ้เพิม่ 10 กโิลกรัม เป็น 30 กโิลกรัม เพิม่ 550 บาท ตอ่เทีย่ว  

-ซือ้เพิม่ 20 กโิลกรัม เป็น 40 กโิลกรัม เพิม่ 1,490 บาท ตอ่เทีย่ว 
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1.3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่ สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีาเพิม่เตมิ 

“แยกจากคา่สมัภาระ” ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

-ซือ้เพิม่ 20 กโิลกรัม 900 บาท ตอ่เทีย่ว / ซือ้เพิม่ 25 กโิลกรัม 1,150 บาท ตอ่เทีย่ว  

-ซือ้เพิม่ 30 กโิลกรัม 1,250 บาท ตอ่เทีย่ว / ซือ้เพิม่40 กโิลกรัม 1,550 บาท ตอ่เทีย่ว 

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บซือ้น ้าหนักเพิม่หลังจากท าการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่ 

หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง*** 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้
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ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออล

นปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


