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วนั โปรแกรม อาหาร โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูม ิ -/-/-  
2 สนามบินชิโตเช่ะ – ฟุราโนะ – ทุงลาเวนเดอร์โทมติะฟาร์ม- 

เมืองบิเอ – เมืองซัปโปโระ 

-/L/D 

ขาปูยกัษ์ 

NOVOTEL SAPPORO 

หรือเทยีบเท่า 

3 อสิระฟรีเดย์ B/-/- 

 
NOVOTEL SAPPORO 

หรือเทยีบเท่า 

4 โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี โรงงานเป่าแก้ว 

-เกบ็ผลไม้ตามฤดูกาล - เรร่าเอาเลต 

B/L/ 
D.1000 

ANA CROWNE PLAZA 

หรือเทยีบเท่า 

5 สนามบินชิโตเซ่ =>กรุงเทพฯ B/-/- - 
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วันแรก   สุวรรณภูม ิ

21.00 น.   พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2  เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย  ทีมงานจะคอย ให้
การตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 

23.45 น . เดินทางสู่ สนามบิน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG670 
วันที่สอง  สนามบินชิโตเชะ – ซัปโปโระ- ฟูราโนะ – ทิมิตะฟาร์ม – เมืองบิเอ – ซัปโปโระ  
08.00 น.             เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ นหลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากร 

เรียบร้อยแลว้จากนั้นเดินทางสู่เมือง จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ โทมิตะฟาร์ม สวนสวยแห่งน้ีมี ดอกลา
เวนเดอร์ที่ปลูกโดยครอบครัวโทมิตะที่ไดมี้การสืบทอดมากวา่70ปี เร่ิมจากการปลูกเพือ่ชมความงาม
เป็นภายในครอบครัว โดยไดน้าํตน้ลาเวนเดอร์มาจากประเทศฝร่ังเศส จากนั้นภายในเวลา3 ปี ไดน้าํ
ดอกลาเวนเดอร์มาสกดันํ้าหอมจากลาเวนเดอร์ และไดค้วามนิยม ดว้ยเวลา 33 ปี ก็สามารถขยายพื้นที่
ปลูกไดผ้ลผลิต จนมีช่ือเสียงมาจนถึงปัจจุบนั  ทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฟูราโน่มีอยูม่ากมายนบัไม่ถว้น แต่ทุ่ง
ลาเวนเดอร์ของลุงโทมิตะ มีประวติัศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี 1958 ลุงโทมิตะเป็นผูบุ้กเบิกและก่อ
ร่างสร้างฟาร์มลาเวนเดอร์เป็นที่แรกๆ ดว้ยความพยายามอยา่งไม่ยอ่ทอ้แมจ้ะประสบ กบัมรสุมชีวติ
และอุปสรรคมากมาย ประกอบกบัความรักและหลงใหลในเสน่ห์ของดอกไมสี้ม่วงอยา่งลาเวนเดอร์ 
จนในที่สุดฟาร์มโทมิตะของลุงโทมิตะก็ประสบ ความสาํเร็จ กลายมาเป็นทุ่งลาเวนเดอร์อนัโด่งดงั
ที่สุดในปัจจุบนัได ้ 

เที่ยง   รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร   
เมืองบิเอ เมืองที่เตม็ไปดว้ยเนินเขาสูงตํ่ามีดอกไมสี้สดใสขาวแดงเหลืองปกคลุมจนดูเสมือนผนืผา้
แพชเวิร์คหลากสีปูลาดอยูเ่บื้องหนา้ภูเขาสีครามเขม้ ทอ้งฟ้าสีฟ้าสดใสดว้ยแสงตะวนัสีทองที่ส่อง
ลอดกลุ่มกอ้นเมฆสีขาวลงมายงัพื้นโลก ก่อเกิดเป็นทศันียภาพของธรรมชาติที่สวยงามมากราวกบั
เมืองสวรรคท์ี่เตม็ไปดว้ยดอกไมส้ดใสและสวยงาม จากนั้นนาํทา่นไปชอ้ปป้ิงที่ ทานุคโิคจิ 
(Tanukikoji) ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลงัคา กินความยาวถึง 7 บล็อกถนน มีร้านคา้ตั้งเรียง
รายอยูก่วา่ 200 ร้านคา้ และยงัมีหา้งสรรพสินคา้ตั้งอยูด่ว้ย อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างจุใจเพ่ือเลือก
ซ้ือของฝากของที่ระลกึ และท่านสามารถเดินไปย่านช้อปป้ิงใกล้ ๆ กัน ทีสึ่สึกิโนะรวมทั้งตรอกราเมน
ด้วยย่านซูซูกิโนะ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิงกว่า 4500 แห่ง หลายแห่งเปิดบริการไป
จนหลังเที่ยงคืน 

ค า่       รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์พร้อมเบียร์ไม่อัน 

   ที่พัก NOVOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม อิสระฟรีเดย์ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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อิสระเตม็วนัใหท้่านไดเ้ดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช้อปป้ิงได้อย่างเต็มอิ่ม หรือ
ถา้หากท่านตอ้งการที่จะสมัผสัเมืองซปัโปโรแบบมุมสูงๆ ก็ตอ้งเป็น JR TOWER เป็นจุดชมววิของ
เมืองจากระดบัความสูงถึง 160 เมตร (ไม่รวมตัว๋ขึ้น จุดชมววิราคาประมาณ700เยน) เป็นสถานที่
ดึงดูดใจที่รวมทั้งหา้งสรรพสินคา้ศูนยก์ารคา้และโรงแรมไวด้ว้ยกนั JR TOWER อยูติ่ดกบัสถานี
รถไฟ JR และรถไฟใตดิ้น ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการท่องเที่ยวหรือการเลือกซ้ือสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านสามารถนัง่รถรางชมเมืองซปัโปโระ ดว้ยตวัเอง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถเลือกเที่ยวได้
ใน 1 วนั   หาขอ้มูลเพิม่เติมไดท้ี่..  http://www.japan-guide.com/e/e5300.html  

  -ตึกรัฐบาลเก่า                      - ช้อปป้ิงสึสึกิโนะ                        - ตลาดปลายามเช้า 
  -หอนาฬิกา                           - ช้อปป้ิง JR TOWER                - สวนสัตว์มารุยามะ 
  -โรงงานเบียร์ซัปโปโระ          - ร้านร้อยเยน                            - จุดชมวิวบนเขาโอคุระ 
  -สวนโอโดริ                           - โรงงานซ็อกโกแลต                 - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ 
  -หอคอย ทีวทีาวเวอร์              - ตรอกราเมน                           - ภูเขาโมอิวะ 
ค า่   อิสระอาหารเทีย่งและค า่ // เพ่ือให้ท่านได้อิสระในการเทีย่วชมและช้อปป้ิง 

   ที่พัก   NOVOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี     คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว –  -เก็บผลไม้ตามฤดูกาล - เร่ร่าเอาท์เลท 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

“เมืองโอตารุ” โอตารุเป็นเมืองท่าสาํคญัสาํหรับซปัโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยูบ่นที่ลาดตํ่าของ
ภูเขาเทง็งุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความ
ยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็น
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ร้านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศในยามเยน็สุดแสนโรแมนติก คลองแห่งน้ีสร้างเม่ือปี 1923 โดย
สร้างขึ้นจากการถมทะเล เพือ่ใชส้าํหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลงัได้
เลิกใช้และมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อทาํถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานที่
ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร  ท่านสามารถ
เดินชม “โรงเป่าแก้วคิตะอิชิ” และ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่ง
เสียงดนตรีและบทกว ีที่แสนอ่อนหวานไดอ้ยา่งอิสระ  

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง  

นาํท่านเก็บผลไมต้ามฤดูกาล ที่สวนผมไม้ยามาโมโตะ อิสระเก็บผลไมท้่านไดไ้ม่อนั จะเป็นผลไมต้าม
ฤดูกาล เดือนสิงหา บลูเบอร์รี พลมั ลูกทอ้ พรุน กนัยายน องุ่น แอปเป้ิล    

 

จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงที่ เรร่าเอาท์เลต ศูนยร์วมสินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆทั้งของญีปุ่่ น
เองและแบรนดอิ์นเตอร์  

ค า่  รับประทานอาหาร รับคูปองเงินสด 1000 เยน  

   ที่พัก ANA CROWNE PLAZA CHITOSE  หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า   สนามบินชิโตเซ่– กรุงเทพฯ 

     สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
10.55  น.    เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG671 
16.11 น.     เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม  
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อัตราค่าบริการ 
 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดั จาํ
ทั้งหมด ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาํระ 45 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ของอัตรแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซ่ึงมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทาง
การเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและค านึงถึงความต้องการ ,ความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย, หนงัสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก สาํหรับท่านที่ถือ

ต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
5. ค่าทิปไกด์และเจ้าหน้าที่คนรถ วันละ 200 บาท / วัน / ท่าน (ลูกค้า)  

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน 

ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รับผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั 
หอ้งละ 2 

ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักผัูใ้หญ่ 2 ท่านมี

เตียงเสริม 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิม่ 

20-24 สิงหาคม 58 35,900.- 35,900.- 33,900.- 31,900.- 9,500.- 
27-31 สิงหาคม 58 35,900.- 35,900.- 33,900.- 31,900.- 9,500.- 
3-7 กันยายน 58 35,900.- 35,900.- 33,900.- 31,900.- 9,500.- 
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3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณใีดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณ ี 

4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองที่นั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
โดยบริษทั ฯ จะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั และ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจ
คนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทาง
บริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน   รวมทั้งบริษทั ฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจ
คนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พาํพกัอยูใ่นประเทศไทย 

5. มคัคุเทศก ์ พนกังาน  และตวัแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

6. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  

เง่ือนไขการช าระเงิน  :กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 45 วัน 
การยกเลิก :   กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ
ทั้งหมด 
หมายเหตุ :  รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยทางบริษทั ฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และ

ความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้ม
เขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อ
ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และยกเลิกเที่ยวบิน ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่
วา่จาํนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน 
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
**เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณใีดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณ ี* 

ลูกคา้ที่เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ตั้งแต่วนัที่ 1 ก.ค. 56 เป็นตน้ไปซ่ึงไม่ตอ้งทาํวซ่ีา แต่ท่านจะตอ้งผา่นการพจิารณาจาก
เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ญี่ปุ่ นได ้ จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่
ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเป็นเวลาไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือ 
ธุรกิจ 

โดยมีเอกสารที่จะต้องย่ืนในข้ันตอนการเข้าเมือง เพ่ือยืนยันคุณสมบัติการเข้าญีปุ่่ น มีดังนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น 
2. ส่ิงที่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นระหวา่งที่พาํนกัอยูใ่นประเทศญี่ปุ่ นได ้ เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต 
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3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณเีข้าญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกั

ระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


