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รหสัโปรแกรมทวัร ์LAVENDER HOKKAIDO-5D-HB-W15 

 ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน วนัที รำคำ 

กรกฎำคม 2559 03-07 / 10-14 / 24-28 / 31 ก.ค.-04 ส.ค. 34,900 บำท 

กรกฎำคม 2559 17-21 41,900 บำท 

กนัยำยน 2559 04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-29  โปรสอบถำม 

ตลุำคม 2559 02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27 / 30 ต.ค.-03 พ.ย. โปรสอบถำม 

พฤศจกิำยน 2559 06-10 / 13-17 / 20-24 / 27 พ.ย.-01 ธ.ค. โปรสอบถำม 

ธนัวำคม 2559 02-06 / 04-08 / 09-13 / 11-15 / 16-20 / 18-22 

23-27 / 25-29 / 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 60 

โปรสอบถำม 

 

19.30 น. พรอ้มกันท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคำนเ์ตอรข์องสำยกำรบิน ASIA Atlandtic Airlines (HB) โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัท คอยอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

23.00 น. เดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ASIA Atlandtic Airlines เที่ยวบินท่ี  HB 7904 (บริกำรอำหำร+เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 7 ชัว่โมง เวลำทอ้งถ่ินตำ่งจำกเวลำประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

07.55 น. ถึง สนำมบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ถือวา่เป็นเมืองใหญ่อันดับท่ี 5 ของญ่ีปุ่นและเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษาและการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เดินทางสู่ เมืองฟูรำโน่ 

เมืองแห่งทุ่งดอกไมอ้ันงดงามและธรรมชาติอันแสนบริสุทธ์ิ เมืองท่ีอยู่ในแอ่งกระทะ หอ้มลอ้มดว้ยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และ

เทือกเขายูบาริ ท าใหเ้มืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดินแถบน้ันเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก

ผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้น าท่านชมความงามของ “ทุ่งดอกลาเวนเดอร”์ ท่ี   

วนัที่ 1        กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภมิู)   (-/-/-)                                                                              

วนัที่ 2        ชิโตเซ่ – เมืองฟูรำโน่ – บ่อน ้ำสีฟ้ำ – โทมิตะ ฟำรม์   (-/L/D)                                                                                                                                                                                                  

*** สิ่งของตอ้งหำ้ม เม่ือจะตอ้งเดินทำงเขำ้ประเทศญี่ปุ่น ***  

   - หำ้มน ำของเหลวทุกประเภทตดิตวัข้ึนเครื่องบินเกินกว่ำ 100 ม.ล. 

   - หำ้มน ำยำเสพตดิและอำวุธตำ่งๆเขำ้ภำยในประเทศญี่ปุ่น 

   - กำรน ำสินคำ้ปลอมแปลงและสินคำ้ละเมิดลิขสิทธ์ิเขำ้ประเทศญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมำย 

   - มีขอ้จ  ำกดัในกำรน ำเขำ้สตัว ์และพืช รวมทั้งผลิตภณัฑจ์ำกสตัว ์อำทิ งู จระเข ้งำชำ้ง (เป็นสิ่งผิดกฎหมำย) 

   - กำรน ำเขำ้พืช ผกั ผลไม ้เน้ือสตัว ์ตอ้งผ่ำนกำรตรวจของศุลกำกร (ซ่ึงจะไม่อนุญำตใหน้ ำเขำ้ใดๆทั้งสิ้ น) 
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เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย จากน้ันเดินทางสู่ บ่อน ้ำสีฟ้ำ หรือ อำโออิเคะ แห่งเมืองบิเอะ ตั้งอยู่ในฝั่งซา้ยของแม่น ้า BIEIGAWA ทางตะวนัออกเฉียงใต้

ของเมืองบิเอะ ห่างจากเทือกเขา TOKACHI ประมาณ 2.5 ก.ม. บ่อน ้าแห่งน้ีมีความสวยงามและเงียบสงบมาก มีสีฟ้าสดใส

แปลกตา สามารถชมไดท้ั้งปี บ่อน ้าแห่งน้ี เกิดขึ้ นจากการกั้นเข่ือนเพ่ือป้องกนัไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขา

ไฟ TOKACHI เม่ือปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สู่เมือง เอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของบ่อน ้าท่ีน่ี คือ กน้บ่อน ้าจะมีแรธ่าตุท่ีเกิดจากโคลนภูเขา

ไฟท าใหมี้สีฟ้า หรือเขียวมรกตสดใส ท่ามกลางตอไมท่ี้โผล่ออกมาจากพ้ืนผิวน ้า เป็นความงามท่ีมีมนตเ์สน่หไ์ปอีกแบบ ในแต่

ละช่วงฤดูกาล ความงามของบ่อน ้าแหง่น้ีก็จะสวยงามแตกต่างกนัไปคนละแบบ 

 น าท่านชมความงามของ “ทุ่งดอกลาเวนเดอร”์ ท่ี    โทมิตะฟำรม์ ฟารม์ของนักบุกเบิกรุน่แรกๆของเมืองฮอกไกโด ท่ีดึงดูด

ใหนั้กท่องเท่ียวมากมายมาเท่ียวชม และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกอย่างเต็มอ่ิมท่ามกลางพรมสีม่วงขนาดใหญ่ท่ีปูดว้ยดอกลาเวน

เดอร ์และดอกไมห้ลากสีสนัท่ีแข่งกนับานตอ้นรบัผูม้าเยี่ยมชม (ขึ้ นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ)  เช่นดอกลาเวนเดอรแ์ละดอกป๊

อปป้ี ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม, กลางเดือนสิงหาคมไปแลว้เป็นดอกคอสมอสฯ ซ่ึงแต่ละเดือนจะมีชนิดดอกไมแ้ตกต่างกนั

ไป อิสระใหท่้านช่ืนชมความสวยงามของทุ่งดอกไมท่ี้ทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตา นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑม์ากมายจากลา

เวนเดอร ์ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมตามอธัยาศยั  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

เมนูพิเศษ “ปูยกัษ”์ เป็นท่ีรูจ้กัของคนญ่ีปุ่นอีกช่ือก็คือ ดว้ยเมนู ปู 3 ชนิด ทั้งปูขน ปูทำระบะ และปูซึไว ปูท่ีมีช่ือเสียง

บนเกำะฮอกไกโด ปูน ้ำเย็นท่ีเน้ือมีรสชำติอรอ่ยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ำรบัประทำน  พรอ้มอำหำรบุฟ่เฟ่ตน์ำนำชนิด 

  พกัท่ี  APA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลินตากับ

ทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่น เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซับกับภาพ

บรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยูใ่นเมืองเวนิส 

 จากน้ันชม คลองโอตำรุ ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกับอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียุค

อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสินคา้ จากคลังสินคา้ในตัวเมืองโอตารุ

ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท่้านเดินเล่น พรอ้มถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 

 น าท่านสู่ ย่ำนจัตุรัส (MARCHEN SQUARE) เป็นจัตุรัสท่ีตั้งอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บนถนนซาไกมาจิ  น าท่าน

ชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นท่ีภายนอกถูกสรา้งขึ้ นจากอิฐแดง  แต่โครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พิพิธภณัฑ์

แห่งน้ีสรา้งขึ้ นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบัติของชาติ 

น าท่านชม โรงเป่ำแกว้คิตำอิชิ ท่านจะไดพ้บกบักระบวนการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคต่างๆ ซ่ึงจะไดแ้กว้ท่ีออกมาในหลากรูปแบบ

และหลายสีสัน ท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากไดต้ามอัธยาศัย (วนัท่ีเดินทางอาจจะไม่มีโชวเ์ป่าแกว้)  อิสระใหท่้านได้

เลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีผลิตจากเครื่องแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

วนัที่ 3        โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่ำแกว้คิตำอิชิ -

โรงงำนช็อกโกแลต - ศำลเจำ้ฮอกไกโด    (B/L/-)                                                                                                       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์LAVENDER HOKKAIDO-5D-HB-W15 

 
 น าท่านชม โรงงำนช็อกโกแลต ตั้งอยูใ่นสวน SHIROI KOIBITO ภายในสวนแห่งน้ี ก็จะประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นขาย

ของท่ีระลึก และก็โรงงานช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียง อาคารรา้นขายของจะถูกตกแต่งใหมี้ลกัษณะคลา้ยๆกบัสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์

นอกจากน้ันท่ีสวนแห่งน้ียังมีสนามซ็อคเกอรอ์ยู่ดว้ยท่ีโรงงานช็อกโกแลตอิชิยะแห่งน้ีคุณสามารถชมอุปกรณ์การผลิตยุค

แรกเร่ิมแบบจ าลองของโรงงานและขั้นตอนการผลิต พรอ้มทั้งชิมและเลือกซ้ือช็อกโกแลตหรือไอศครีมแบบต่างๆ ซ่ึงผลิตจาก

นมสดของเกาะฮอกไกโด และท่ีน่ีคุณยงัสามารถชมการผลิตคุกก้ีสอดไสช็้อคโกแลต ซ่ึงถือว่าเป็นของฝากท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด

ของฮอกไกโดดว้ย  

 น าท่านสู่ ศำลเจำ้ฮอกไกโด ศาลเจา้ลัทธิชินโต ตั้งอยูภ่ายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมช่ือศาลเจา้ซัปโปโร ภายหลังได้

เปล่ียนช่ิอเป็นศาลเจา้ฮอกไกโด เพ่ือใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดท่ีมีศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษ์รกัษาใหช้น

ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานเก่าแก่นับพนัปี แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรบัใหค้นทอ้งถ่ิน

ไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยูเ่พ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจ 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนเวลำเท่ียวของท่ำน 

  พกัท่ี  APA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

มำถึงประเทศท่ีไดช่ื้อว่ำมีรถไฟฟ้ำท่ีดีแห่งหน่ึงของโลกทั้งที เรำจึงเปิดประสบกำรณใ์หท่้ำนท่องเท่ียวโดยรถไฟ 1 วัน 

ท่ ำ น ส ำม ำ ร ถ นั ่ง ร ถ ร ำ งช ม เมื อ งซั ป โป โร  ด้ ว ย ตั ว เอ ง  ห ำข้ อ มู ล เพิ่ ม เ ติ ม ได้ ท่ี  http://www.japan-

guide.com/e/e5300.html  (ไม่รวมค่ำพำหนะเดินทำงทุกชนิด และค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ) 

                   สถำนท่ีแนะน ำ 

- หอนำฬิกำโบรำณ ซ่ึงสรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั ถือวา่เป็นสญัลกัษณ์คู่เมือง นอกจากน้ียงัถือวา่เป็นสมบติัทาง

วฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยงัไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบติัล ้า

ค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย  

- อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสญัลกัษณ์แหง่เมืองซปัโปโร ท าให้

นักท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรูจ้ักกันอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสรา้งของโดมแปดเหล่ียม น ามาจากท่ีท าการรฐัแมสซาซู

เสทท์ในประเทศสหรฐัอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกท้องถ่ิน และสรา้งอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ  

อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น และเป็นสญัลักษณ์ของรฐับาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าใหต้อ้ง

สรา้งขึ้ นมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911  ปัจจุบนัถูกอนุรกัษ์ไวใ้หเ้ป็นสมบัติท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรบัจดังาน

เล้ียงตอ้นรบับุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรฐับาลญ่ีปุ่น  

- สวนสำธำรณะโอโดริ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร และถือเป็นหัวใจหลักของเมือง ดว้ยเป็นสวนท่ีแบ่งเมืองออกเป็นเขต

เหนือและใต ้และมีถนนสายหลกัตัดผ่านโดยรอบส าหรบัเป็นจุดเช่ือมต่อไปยงัสถานท่ีส าคญัต่างๆของเมือง โดยมีหอโทรทศัน์ 

ท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกของสวน เป็นจุดสงัเกต ภายในมีสวนดอกไมห้ลากหลายพนัธุ ์น ้าพุ และงานประติมากรรมกลางแจง้ต่างๆ 

นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีส าหรบัจดังานเทศกาลส าคญัต่างๆของเมือง อยา่งเช่นเทศกาลดอกไมน้านาชาติในช่วงฤดูรอ้น และ

เทศกาลหิมะซปัโปโรในช่วงฤดูหนาว เป็นตน้ 

วนัที่ 4        อิสระ ใหท้ำ่นเลือกเที่ยวตำมอธัยำศยั 1 วนั   (B/-/-)                                                                  

http://www.japan-guide.com/e/e5300.html
http://www.japan-guide.com/e/e5300.html
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- ย่ำนซูซูกิโนะ ตั้งอยูใ่นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้นซูซูกิโนะเมืองซปัโปโร ซ่ึงถือเป็นยา่นท่ีคึกคกัและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของ

ซปัโปโรโดยเฉพาะในยามค า่คืนทีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนัต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยูใ่นย่านแห่งน้ีนอกจากน้ันยงัเป็น

แหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิง เริงรมยย์ามราตรีต่างๆ ทั้ง ไนท์คลบั บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 

มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกท่ีนักท่องเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแหง่ 

-  ตึก JR TOWER สูงท่ีสุดของเมืองซปัโปโร ตั้งอยูติ่ดกบัสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทั้งหา้งสรรพสินคา้, โรงแรม, โรงภาพยนตร์

, ศูนยอ์าหาร อีกทั้งเป็นยา่นชุมชน มีรา้นรวงมากมายทั้งบนดินและใตดิ้น รวมทั้งหา้งช่ือดัง หา้งอิเล็กทรอนิกสช์ั้นน า รา้น

หนังสือใหญ่ๆ เรียกไดว้า่มาท่ีน่ีไดค้รบทุกอยา่ง 

                   - พิพิธภณัฑเ์บียรซ์ัปโปโร พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นพิพิธภณัฑเ์บียรแ์หง่เดียวของประเทศญ่ีปุ่น ศึกษาประวติัความเป็นมา

ของบริษัทซัปโปโร่ บริวเวอรร่ี์ ตลอดจนวิวฒันาการของอุตสาหกรรมเบียรใ์นประเทศญ่ีปุ่น สถานท่ีแห่งน้ีแต่ก่อนเคยเป็น

โรงงานน ้าตาลซปัโปโร่ สรา้งโดยการควบคุมจากวศิวกรชาวต่างชาติในปี 1890 และปัจจุบนัยงัไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นมรดกล ้า

ค่าทางวฒันธรรมดว้ยเช่นกนั หลงัจากชมประวติัเบียรก์นัไปแลว้ (ไม่รวมค่าบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์& ชิมเบียร)์ 

 -ย่ำนทำนุกิโคจิ เป็นยา่นท่ีรวบรวมรา้นชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้ รา้นอาหาร รา้นขายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

นาฬิกา เกมส ์กลอ้งถ่ายรูป ของฝาก ของท่ีระลึก เส้ือผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอางค ์และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

**** หวัหนำ้ทวัร ์จะเป็นคนแนะน ำกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีตำ่งๆแก่ทุกท่ำน**** 

เท่ียง-ค ำ่  อิสระอำหำรกลำงวนัและค ำ่ ตำมอธัยำศยั เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนเวลำเท่ียวของท่ำน 

 พกัท่ี   ANA SUPPORO HOTEL  (ระดบั 3 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินชิโตเซะ  เพ่ือเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 

09.55 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบิน ASIA Atlandtic Airlines เท่ียวบินท่ี  HB 7905 (บริกำรอำหำร+เครื่องด่ืม

บนเครื่อง) 

17.15 น.   ถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในการบริการจากพวกเรา  
 

 

 

-------- 
 

 

 

 

โปรดทรำบเง่ือนไขตำ่งๆ ดงัน้ี :   

1)  หอ้งพกัท่ีประเทศญ่ีปุ่น ส่วนใหญ่หอ้งพกั จะมีขนำดค่อนขำ้งเล็กกว่ำประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพำะในเมืองใหญ่ และจะไม่มีน ้ำ

ด่ืมในหอ้ง 

2)  เมนูอำหำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณล์่วงหนำ้ เช่น รถติด, รำ้นอำหำรปิด หรือดว้ย

เหตผุลอ่ืนๆ โดยท่ีไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ แตท่ำงบริษัทจะคดัสรรคใ์นส่ิงท่ีใหก้บัลกูคำ้เสมอ โดยสมเหตสุมผล 

3)  ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหำคม 2556 เป็นตน้ไป กฎหมำยเก่ียวกับยำนพำหนะของประเทศญี่ปุ่น มีผลบงัคับก ำหนดให ้รถบสัท่ีใช้

ส  ำหรบับริกำรนักท่องเท่ียว จะสำมำรถใหบ้ริกำรได ้ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่ำนั้น (ประมำณ 12 ชัว่โมง/วัน) 

วนัที่ 5        สนำมบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภมิู)    (B/-/-)                                             
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ดงันั้นรำยกำรท่องเท่ียวทุกๆวัน บริษัทจะตอ้งน ำคณะเขำ้สู่ท่ีพกัในแต่ละวันไม่เกิน 20.00 น.  เพื่อไม่เป็นกำรผิดกฎหมำย

เก่ียวกบัยำนพำหนะของญี่ปุ่น 

อตัรำค่ำบริกำร ** ไม่มีรำคำตัว๋เด็ก **  

หำกจ ำนวนผูเ้ดินทำงไม่ครบ 30 ท่ำน ทำงบริษทัขอเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ 

ก ำหนด 

วันเดนิทำง 

ผู้ใหญ่ (2-3 ท่ำน/ห้อง) 
(ผู้ใหญ่ 1 ท่ำน + เด็ก 1 

ท่ำน) 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี  
(เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2 

ท่ำน) 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี  
(ไม่เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2 

ท่ำน) 

พักเดี่ยว 

(จ่ำยเพิ่ม) 

03-07 / 10-14 ก.ค. 59 

24-28 / 31 ก.ค.- 04 ส.ค.  
34,900.- 9,500.- 

17-21 ก.ค. 59 41,900.- 11,500.- 

** เด็ก คือ อำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปีบริบูรณ ์ใหย้ดึตำมเดือนเกิดเป็นหลกั **  

วิธีกำรช ำระเงิน  ช ำระมดัจ  ำ ท่ำนละ 15,000 บำท 

 แฟกซห์รืออีเมล ์หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ของผูเ้ดินทางเพ่ือส ารองท่ีนัง่ 

 ค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือ ขอเก็บก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วนัท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามัดจ า

ทั้งหมด 

อตัรำน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั  เสน้ทางตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุป๊)  

 ค่าน ้าหนัก กระเป๋าสมัภาระเดินทาง ตามท่ีสายการบินก าหนดแต่ละเสน้ทาง โหลดใตเ้ครื่องบิน (ไม่เกิน 23 กิโลกรมั และไม่

เกิน 2 ใบ) 

 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง่   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการ (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)     ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ 

 ค่าพาหนะเดินทางระหวา่งน าเท่ียว  ตามท่ีระบุในรายการ    ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุ

ส าหรบัเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของ

สญัญาฯ) 

อตัรำน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากรายการทวัรร์ะบุไว ้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม,ค่าซกัรีด,ค่าโทรศพัท,์ค่ามินิบารแ์ละทีวชี่องพิเศษ 

ฯลฯ  

 ค่าทิปบริการ ส าหรบัพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขบัรถ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ค่าทิปพนักงานเสริฟ พนักงานยกกระเป๋า  

 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพ่ิมตามภาวะอตัราแลกเปล่ียน  

 ค่าภาษีต่างๆ หกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
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  ค่าปรบั ส าหรบักระเป๋าสมัภาระเดินทางท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด     ค่ำทิปไกด ์และคนขบัรถ (คนละ 3,000 

เยน) 

กำรยกเลิกและกำรเปล่ียนแปลง  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด ฤดูท่องเท่ียว เทศกาลส าคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวรท์ั้งหมด หากไม่ไดป้ฏิบัติตามเง่ือนไข

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว ้

 ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดต่อเน่ือง  ตอ้งแจง้ยกเลิกก่อนเดินทางอยา่งน้อย 45 วนั ท าการหรือก่อนหน้าน้ัน  

 การยกเลิกจะ ตอ้งแจง้ทางบริษัท  ก่อนเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั ท าการหรือก่อนหน้าน้ันคืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วนั  คิดค่าใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซ็นตข์องราคาทวัรใ์นทุกกรณี 

 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 

FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้ับท่าน เม่ือท่านตกลง

ช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดแลว้  

- อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนค่าบริการ

ในกรณีท่ีมีการขึ้ นราคาค่าตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ

อตัราแลกเปล่ียนไดป้รบัข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 

อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

ท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

- ถา้กรุ๊ปท่ีท่านจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนตามท่ีก าหนดไว ้หรือสายการบินแจง้

ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวรใ์หท่้าน แต่ทางบริษัทจะขอหกัเงินค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยนืขอวซี่ า

ของประเทศท่ีท่านจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมท่ีท่านเดินทางจะตอ้งยืน่ขอวซี่า) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์LAVENDER HOKKAIDO-5D-HB-W15 

 
- บริษัทฯท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระ 

ระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหวา่งการ ท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่วา่ทั้งหมด

หรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดินทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตัว๋เคร่ืองบินขา

กลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินไดค้่าบริการท่ี ท่านช าระกบัทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ

ไดช้ าระใหก้บับริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั ดังน้ันหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะตาม

รายการ ท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และ

สถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยดึถือและค านึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชุดน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิกหรือ

เปล่ียนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน และถา้ทางบริษัทไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้น้ัน ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้

เดินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้เม่ือท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทาง

หลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัสายการบินเท่าน้ัน) 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้ง หลังจากไดร้บัการส ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองและโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  บริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน หากท่านถูกเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศน้ันๆปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็

ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือ

ทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทัวรท่์านอ่ืนๆ รวมถึง

ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะท าหน้าท่ี

ประสานงานและเจา้หน้าท่ีจะท าการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ 


