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สบาย มนัส ์มว่ง HOKKAIDO LAVENDER 5DAY3NIGHT  BY XJ  

เดอืน มถินุายน-ตลุาคม 2561 ราคาเพยีง 29,991 บาท 

โดยสารการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์
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   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมที่
พกั 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด)     

2 
สนามบนิชโิตเสะ-เมอืงอาซาฮคีาวา่-หมูบ่า้นราเมง 
พพิธิภณัฑห์มิะไอซพ์าวลิเลยีน-ออิอน-เมอืงอาซาฮกีาวา่ 

 
  

ASAHIKAWA 
WASHINGTON 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

(กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที2่9มถินุายน-31กรกฎาคม61) 
บอ่น า้สฟ้ีา-น า้ตกชโิรฮเิงะ-ฟรูาโน ่-โทมติะฟารม์ ชมทุง่ดอก

ลาเวนเดอร ์ตามสภาพอากาศ 

(กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที1่สงิหาคม-30กนัยายน61) 
เมอืงบเิอะ-สวนซกิไิซโนะโอกะ ชมดอกไมห้ลากส ี

(กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที1่ตลุาคม-31ตลุาคม61) 

บอ่น า้สฟ้ีา-น า้ตกชโิรฮเิงะ-ฟรูาโน ่-โทมติะฟารม์ 

   
SAPPORO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 

คลองโอตาร–ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีผา่นชม หอนาฬกิา-
ดวิตีฟ้ร-ีเลอืกซือ้ผลติภณัทข์องฝากจากโรงงาน

ช็อกโกแลต-ชอ้ปป้ิงทานกูโิคจ ิ

   
SAPPORO 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนิชนิชโิตเสะ-สนามบนิดอนเมอืง   

 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- เทีย่วเต็มทกุวนั ไมม่วีนัอสิระ 

- (กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที2่9มถินุายน-31กรกฎาคม61) 

บอ่น า้สฟ้ีา-น า้ตกชโิรฮเิงะ-ฟรูาโน ่-โทมติะฟารม์ ชมทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ 

ตามสภาพอากาศ 

-(กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที1่สงิหาคม-30กนัยายน61) 

เมอืงบเิอะ-สวนซกิไิซโนะโอกะ ชมดอกไมห้ลากส ี

- (กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที1่ตลุาคม-31ตลุาคม61) 

บอ่น า้สฟ้ีา-น า้ตกชโิรฮเิงะ-ฟรูาโน ่-โทมติะฟารม์  

- หนาวสดุข ัว้ไปกบัอุณหภูม ิ– 41 องศา ณ พพิธิภณัฑห์มิะไอซพ์าวลิเลยีน 

- เก็บภาพสวยงาม ชตัเตอรก์นัรวัรวั กบั “คลองโอตารุ”  

- อิม่อรอ่ยกบัราเมนสดุขึน้ชือ่ ณ หมูบ่า้นราเมง  

- ชอ้ปป้ิง ดวิตี ้ฟร ี& ยา่นทานูก ิโคจ ิ

- อ ิม่อรอ่ย กบัเมนูพเิศษป้ิงยา่ง+ขาปู 3 ชนดิ !! 
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Day 1  สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. นัดพบกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิไทยแอรเ์อเชยี(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิและ

โหลดสมัภาระ 

 23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น เกาะฮอกไกโด โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 

  เทีย่วบนิที ่XJ620 ** [บรกิารอาหารรอ้น บนเครือ่ง] ** 

 ** ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไทยเอเชยีเอ็กซ ์ เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามกฏ

 ระเบยีบของสายการบนิส าหรับการสุม่จับทีน่ั่งวา่งบนเครือ่งใหก้ับลกูคา้ 

Day 2 

สนามบินชิโตเสะ-เมืองอาซาฮีคาว่า-หมู่บ ้านราเมง-พิพิธภณัฑ์ห ิมะไอซ์พาวิลเลียน-อ ิออน- 

เมอืงอาซาฮกีาวา่ 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไก

โด น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋า

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ...  

09.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคีาวา่ (Asahikawa) ทีต่ัง้อยู่

กลางเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองรองจาก

เมอืงซปัโปโร พาทกุทา่นไปยัง  หมูบ่า้นราเมง (Ramen 

Village)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1ชัว่โมง) ซึง่เมอืงแหง่นี ้มปีระวตัศิาสตรก์ารท าราเมน มาอยา่ง

ยาวนาน นับตัง้แตย่คุหลังสงครามโลกครัง้ที ่2   และมนี ้าซปุแบบฉบับของตัวเอง โดยหมูบ่า้นรา

เมน ถอืก าเนดิมาในปี 1996  เพือ่ใหเ้หลา่นักทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้มาสมัผัสรสชาตแบบดัง้เดมิของรา้น

ราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงทัง้ 8 รา้นไดอ้ยา่งเต็มที ่

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ.หมูบ่า้นราเมง (เลอืกลิม้รสราเมงชือ่ดงั ตามอธัยาศยั) 
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บา่ย หลังจากนัน้  น าทา่นเดนิทางไปยัง  เมอืง คามกิาวา่ 

 ชว่งบา่ย  ไปเขา้ชม พพิธิภณัฑห์มิะไอซพ์าวลิเลยีน           

( KAMIKAWA  ICE PAVILLION ) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1

ชัว่โมง) ใหท้า่นไดส้มัผัสความสวยงาม วจิติรตระการตา ของ

น ้าแข็งแกะสลัก และหนิงอก หนิยอ้ยทีเ่ป็นน ้าแข็ง ซึง่ในตัว

อาคารจะรักษา อณุหภมูเิอาไวท้ี ่-20 องศา และมกีารจัดแสดง 

หนิงอก หนิยอ้ย ซึง่เกดิจากน ้าแข็ง และกวา่จะจับตวัเป็นหนิ

ยอ้ยดั่งทีเ่ห็นในภาพ ก็จะใชเ้วลากวา่ 10 ปี และจดุทีน่่าชมที่

จดุก็คอื มมุทีเ่ราจะสามารถทีจ่ะทดสอบใชช้วีติในหอ้ง -41 

องศา และเป็นหอ้งทีห่นาวทีส่ดุของสถานทีแ่หง่นีอ้กีดว้ย 

หลังจากนัน้ พาทกุทา่นไปยัง ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่  

(AEON MALL ASAHIKAWA )  หา้งดังทีม่สีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิง และ ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต 

ขนาดใหญ ่  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่  ณ.ออิอนมอลล ์  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day 3 

(กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที2่9มถินุายน-31กรกฎาคม61) 

บอ่น า้สฟ้ีา-น า้ตกชโิรฮเิงะ-ฟรูาโน ่–โทมติะฟารม์ ชมทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ตามสภาพอากาศ 

(กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที1่สงิหาคม-30กนัยายน61) 

เมอืงบเิอะ-สวนซกิไิซโนะโอกะ ชมดอกไมห้ลากส ี

(กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที1่ตลุาคม-31ตลุาคม61) 

บอ่น า้สฟ้ีา-น า้ตกชโิรฮเิงะ-ฟรูาโน ่-โทมติะฟารม์ 

  (กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที2่9มถินุายน-31กรกฎาคม61) 

   บอ่น า้สฟ้ีา-น า้ตกชโิรฮเิงะ-ฟรูาโน ่ชมทุง่ดอกลาเวนเดอร ์
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู ่สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรอื บอ่น า้สฟ้ีา (Blue Pond) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ1ชั่วโมง) บ่อน ้ าสีฟ้า (Blue Pond) ตั ้งอยู่ฝ่ังซา้ยของ

แม่น ้า Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่

ตามสขีองน ้าที่เกดิจากแร่ธาตุตามธรรมชาต ิโดยเพิง่เกดิขึน้จาก

การกัน้เขือ่นเพื่อป้องกันไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึน้

เมือ่ปี 1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมน ้าสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกวา่

บอ่น ้าตามธรรมชาตท่ัิวไป และตอไมส้งูจ านวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษ

ของน ้าในบอ่ จากนัน้น าท่านชม น า้ตกชโิรฮเิงะ เป็น 1 ใน 5 ของน ้าตกทีส่วยทีส่ดุบนเกาะฮอก

ไกโด มีความสูงประมาณ 30 เมตร น ้าตกแห่งนี้มีความพเิศษตรงที่น ้าที่ไหลลงมานั้นเป็นน ้ า

บาดาลทีอ่อกมาจากรอยแตกของหนา้ผาไหลลงสูแ่มน่ ้าบเิอะ นอกจากนัน้ยังมมีคีวามโดดเดน่ของ

สขีองแมน่ ้าทีเ่ป็นสฟ้ีาอมเขยีว เกดิขึน้จากแรโ่คบอลต ์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร  

น าท่านดนิทางสูเ่มอืง ฟูราโน ่ ตัง้อยูบ่รเิวณศนูยก์ลางของเกาะฮ

อกไกโด ไดรั้บฉายาว่า “เฮะ โซะ โนะ มะ ช”ิ หรอื “เมอืงสะดอื” 

เทีย่วชม โทมติะฟารม์ ทีน่ี่มดีอกไมห้ลากสายพันธุใ์หช้ม แต่ทีม่ี

ชือ่เสยีงมากก็คงจะเป็นดอกลาเวนเดอร ์นอกจากดอกลาเวนเดอร์

จะมคีวามสวยงามแลว้ ยังไดน้ าดอกไปสกัดเป็นน ้าหอมและไดรั้บ

ความนยิมมายาวนานถงึ 33 ปี  ฟารม์แหง่นี้ทุกปีจะมนัีกท่องเทีย่ว

มาเทีย่วชมความงามดอกลาเวนเดอรจ์ านวนมาก สว่นใหญม่ักจะมา

ในช่วงที่ดอกไมก้ าลังเบ่งบาน น่ันก็คือ ในช่วงประมาณเดือน 

เมษายนถงึเดอืนตลุาคม โดยเดอืนมถินุายนถงึเดอืนกรกฎาคมเป็น

ชว่งทีด่อกลาเวนเดอรส์วยงามและเบง่บานมากกวา่เดอืนอืน่ๆ(ตาม

สภาพอากาศ) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซปัโปโร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูด่มอืงซปัโปโร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.รา้นอาหาร 

**เมนพูเิศษ ป้ิงยา่ง+ขาป3ูชนดิ**  
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เขา้สูท่ ีพ่กั TMARK CITY HOTEL   หรอืเทยีบเทา่  

******************************************************************************* 

  (กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที1่สงิหาคม-30กนัยายน61) 

  เมอืงบเิอะ-สวนซกิไิซโนะโอกะ ชมดอกไมห้ลากส ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ือ่วา่ “Small 

Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กทีแ่สนน่ารักของเมอืงนี้อยู่ทีภ่าพววิทวิทัศน์แบบ

พาโนรามาววิระหว่างสองขา้งทางที่เต็มไปดว้ยทุ่งขา้วบาร์เล่ย์สี

เหลอืงทองตัดสลับกับไร่ขา้วโพดและมันฝร่ังสเีขยีวสดโดยมสีฟ้ีา

ครามของทอ้งฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา  จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสูส่วนชกิไิซโนะโอกะ (Shikisai no oka) เนนิ 4 ฤดู

แห่งดอกไมห้ลากส ีที่มีโรลคุงและโรลจัง หุ่นฟางขนาดใหญ่ 

สัญลักษณ์ของสวน ชกิไิซ โนะ โอกะคอยตอ้นรับนักทอ่งเทีย่ว ชมดอกไมน้านาพันธุ ์รวมถงึดอก

ลาเวนเดอร ์และทุ่งดอกไมห้ลากส ีทีไ่ดรั้บค านยิมและค าชมวา่จัดสวนไลส่ไีดส้วยงามทีส่ดุ (ตาม

สภาพอากาศ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูด่มอืงซปัโปโร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.รา้นอาหาร 

**เมนพูเิศษ ป้ิงยา่ง+ขาป3ูชนดิ**  
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เขา้สูท่ ีพ่กั   TMARK CITY HOTEL   หรอืเทยีบเทา่  

**************************************************************************** 

  (กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที1่ตลุาคม-31ตลุาคม61) 

  บอ่น า้สฟ้ีา-น า้ตกชโิรฮเิงะ-ฟรูาโน ่–โทมติะฟารม์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู ่สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรอื บอ่น า้สฟ้ีา (Blue Pond) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ1ชั่วโมง) บ่อน ้ าสีฟ้า (Blue Pond) ตั ้งอยู่ฝ่ังซา้ยของ

แม่น ้า Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่

ตามสขีองน ้าที่เกดิจากแร่ธาตุตามธรรมชาต ิโดยเพิง่เกดิขึน้จาก

การกัน้เขือ่นเพื่อป้องกันไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึน้

เมือ่ปี 1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมน ้าสฟ้ีาทีส่ดใสเกนิกวา่

บอ่น ้าตามธรรมชาตท่ัิวไป และตอไมส้งูจ านวนมากทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาทีแ่สนพเิศษ

ของน ้าในบอ่ จากนัน้น าท่านชม น า้ตกชโิรฮเิงะ เป็น 1 ใน 5 ของน ้าตกทีส่วยทีส่ดุบนเกาะฮอก

ไกโด มีความสูงประมาณ 30 เมตร น ้าตกแห่งนี้มีความพเิศษตรงที่น ้าที่ไหลลงมานั้นเป็นน ้ า

บาดาลทีอ่อกมาจากรอยแตกของหนา้ผาไหลลงสูแ่มน่ ้าบเิอะ นอกจากนัน้ยังมมีคีวามโดดเดน่ของ

สขีองแมน่ ้าทีเ่ป็นสฟ้ีาอมเขยีว เกดิขึน้จากแรโ่คบอลต ์ 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร  

น าท่านดนิทางสูเ่มอืง ฟูราโน ่ ตัง้อยูบ่รเิวณศนูยก์ลางของเกาะฮ

อกไกโด ไดรั้บฉายาว่า “เฮะ โซะ โนะ มะ ช”ิ หรอื “เมอืงสะดอื” 

เที่ยวชม โทมติะฟารม์ ที่นี่มีดอกไมห้ลากสายพันธุ์ใหช้ม(ตาม

สภาพอากาศ) แต่ที่มีชื่อเสียงมากก็คงจะเป็นดอกลาเวนเดอร์ 

นอกจากดอกลาเวนเดอรจ์ะมคีวามสวยงามแลว้ ยังไดน้ าดอกไป

สกัดเป็นน ้าหอมและไดรั้บความนยิมมายาวนานถงึ 33 ปี  ฟารม์แห่งนี้ทุกปีจะมนัีกท่องเทีย่วมา

เทีย่วชมความงามดอกลาเวนเดอรจ์ านวนมาก สว่นใหญม่ักจะมาในชว่งทีด่อกไมก้ าลังเบง่บาน น่ัน

ก็คอื ในชว่งประมาณเดอืน เมษายนถงึเดอืนตลุาคม โดยเดอืนมถินุายนถงึเดอืนกรกฎาคมเป็นชว่ง

ทีด่อกลาเวนเดอรส์วยงามและเบง่บานมากกวา่เดอืนอืน่ๆ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซปัโปโร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.รา้นอาหาร 

**เมนพูเิศษ ป้ิงยา่ง+ขาป3ูชนดิ**   

เขา้สูท่ ีพ่กั TMARK CITY HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 

Day 4 

คลองโอตาร–ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีผา่นชม หอนาฬกิา-ดวิตีฟ้ร-ีเลอืกซือ้ผลติภณัทข์องฝากจาก

โรงงานช็อกโกแลต -ชอ้ปป้ิงทานกูโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ ซึง่ถือเป็นเมอืงท่าที่มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการ

ตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้ สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนือ่งจากในอดตีเมอืงโอตารุ

ได รั้บอิทธิพลมาจากการท าการค า้ระหว่างประ เทศญี่ปุ่ นและประ เทศในแถบยุโ รป   

อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารอุันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตา

รุเป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้
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จากเรอืใหญสู่โ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนนส าหรับนักทอ่งเทีย่วแทน

โกดังตา่งๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงและไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร 

รา้นขายของทีร่ะลกึน่ันเอง  

 

จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซ ึง่มอีายเุกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกลอ่งดนตรใีน

รปูแบบตา่งๆ สวยงามมากมายทีถ่กูสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจบุัน อกีทัง้ยังสามารถเลอืกคดิแบบ

ท ากลอ่งดนตรใีนสไตลข์องตัวเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย  

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร 

บา่ย  น าท่านผ่านชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกแ่ละเป็นอกีสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของ

  เมอืงซัปโปโรอกีแหง่หนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอก

  ไกโด แตไ่ดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบัน

  ก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเก่าแกท่ีอ่ยู่คูก่ับเมอืงซัปโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้

  ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น หลังจากนัน้ น าทา่นไปชอ้ปป้ิง

  สนิคา้คณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษีDUTY FREE  

จากนัน้น าเดนิทางเลอืกซือ้ของฝากจาก โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ (Ishiya Chocolate Park ) 

หรือ  Shiroi Koibito Chocolate Park   เป็น Theme park ที่สรา้งโดยบริษัท อชิยิะ ซึง่เป็นผู ้

สรา้งสรรขนมคุ๊กกีท้ีม่แีผ่นคุ๊กกีเ้นยบางๆ สองแผ่นประกบเขา้กับชัน้ชอ๊คโกแลตขาว จนไดช้ือ่วา่ 

Shiroi Koibito (แปลวา่ คนรักสขีาว) และปัจจุบันนี้ก็เป็นของฝากขึน้ชือ่ทีส่ดุของเกาะฮอกไก

โดเลยทเีดยีว ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกับสถานทีด่า้นนอกทีต่กแตง่อยา่งน่ารัก  

ต่อจากนัน้ น าท่านไปทีย่่าน ทานุกโิคจ ิ( Tanuki Koji ) เป็นย่านชอ้ปป้ิงโดยสรา้งหลังคาคลุม

ยาวตามแนวถนน ซึง่มคีวามยาว 1 กโิลเมตร (ประมาณ 7- 8 บล็อก) จนถงึแมน่ ้า Sosei  ส อ ง

ขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 200 รา้นขายของทีร่ะลกึ ขนมของเลน่ เครือ่งส าอาง ช็อคโกแลต 

เสือ้ผา้ รา้นดองกีโ้ฮเตและรา้นอาหารใหเ้ลอืกรับประทานมากมาย โดยย่านนี้เป็นตลาดเก่าแก่
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มากกว่า100 ปี ตัง้แต่ 1873 ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทานุก ิในฤดูรอ้น

(กรกฎาคม-สงิหาคม) ก็จะประดับประดาไปดว้ยไฟ และตกแตง่อยา่งสวยงาม 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   

เขา้สูท่ ีพ่กั TMARK CITY HOTEL   หรอืเทยีบเทา่  

  

Day 5 

สนามบนิชโิตเสะ –  สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (หรอื SETBOX) 

06.00 น. ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง  สนามบนิชโิตเสะ 

07.00 น. ถงึ สนามบนิชโิตเสะ  .. ท าการเช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.00 น. ออกเดนิทางสู ่ กรงุเทพฯ  โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่  XJ621 

15.10 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิดอนเมอืง   กรงุเทพฯ   .. โดยสวสัดภิาพ 
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สบาย มนัส ์มว่ง HOKKAIDO LAVENDER 5DAY3NIGHT  BY XJ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1-2 

ทา่น [อาย ุ8-12 

ปี] 

เด็กไมม่เีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

จอยแลนด ์

29มถินุายน-3กรกฎาคม 2561 33,991 33,991 32,991 7,900 23,991 

06-10 กรกฎาคม 2561 33,991 33,991 32,991 7,900 23,991 

13-17 กรกฎาคม 2561 35,991 35,991 34,991 7,900 25,991 

20-24 กรกฎาคม 2561 35,991 35,991 34,991 7,900 25,991 

27-31 กรกฎาคม 2561 35,991 35,991 34,991 7,900 25,991 

03-07 สงิหาคม 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 21,991 

10-14 สงิหาคม 2561 34,991 34,991 33,991 7,900 24,991 

17-21 สงิหาคม 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 20,991 

24-28 สงิหาคม 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 20,991 

31สงิหาคม-4กนัยายน 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 19,991 

07-11 กนัยายน 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 20,991 

14-18 กนัยายน 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 20,991 

21-25 กนัยายน 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 20,991 

28 กนัยายน-2ตลุาคม 2561 33,991 33,991 32,991 7,900 23,991 

05-09 ตลุาคม 2561 33,991 33,991 32,991 7,900 23,991 

12-16 ตลุาคม 2561 34,991 34,991 33,991 7,900 24,991 

15-19 ตลุาคม 2561 35,991 35,991 34,991 7,900 25,991 

19-23 ตลุาคม 2561 35,991 35,991 34,991 7,900 25,991 

22-26 ตลุาคม 2561 35,991 35,991 34,991 7,900 25,991 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิดอนเมอืง) 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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**ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดงันี ้
   Quiet Zone Lagroom Seat   1,600 / เทีย่ว 
   Quiet Zone Seat      500 / เทีย่ว 
   Lagroom Seat       1,400 / เทีย่ว 
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT)ไมอ่นญุาตให ้เด็กอายกุวา่ 15 ปี, ผูใ้หญอ่าย ุเกนิ 60 ปี, สตรี
มคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง่ 
    Baby Bassinet            1,400/เทีย่ว (ตะกรา้เด็ก) (Legroom Seat)   
  
2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่

กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ ณ วัน   จองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกับการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

 กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

 

 

น า้หนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่

เทีย่ว) 

  

5 Kg. 

ราคา [จา่ยเพิม่] 

บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อัตราของสนามบนิ ชโิตเสะ 350.- 550.- 1490.- 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บซือ้น ้าหนักเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้  

ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิก าหนดคอื...  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลกรัมละ 550 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ /ชโิตเสะ น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลกรัมละ 2,000 เยน / ทา่น /เทีย่ว 

 

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการัน

ตมีัดจ าทีน่ั่งกับสาย การบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนื

เงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  ** 

            **ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น

โดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถให ้

ความชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ง้ส ิน้**        

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจาก

บัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าที่

เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

หารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
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4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออล

นปิปอน 2 ใบ  ใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีก

เก็บ 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกัน

สขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับ

ทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผู ้

เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิส าหรับคนขบัรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ 

สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทาง

บรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับลกูทัวร ์แตทั่ง้นีข้ ึน้อยูก่ับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การ

พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

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

การกอ่การจลาจล,  

ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
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6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


