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***ราคา32,900บาท***  
VTG ขอน าท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัความงามของเกาะฮอกไกโด 

HOKKAIDO FLOWERS 5D3N 

Lavender Season 

                              พเิศษ !! ให้ท่านอิ่มอร่อยกับ 

      บุฟเฟต์ยูบาริเมล่อน 
                                  เมล่อนเนือ้เนียน หวานฉ ่า  
                                        และบุฟเฟต์ขาป ู

11-15 กรกฎาคม 2561 

เท่ียวเตม็!! ไม่ต้องเดินทางเอง 
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อาซาฮีคาว่า ลิม้รสสุดยอดราเมง็ขึน้ชื่อของเมอืงที่หมู่บ้านราเมง็, ชมความน่ารกัของสตัวเ์มอืง
หนาวที ่สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า, เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที ่อิออน มอลล ์

บิเอ เมืองที่ได้ชื่อว่า Small town of the most beautiful hills ชมเนินทุ่งดอกไม้ที ่
สวนดอกไม้ชิคิไซ, ชมบ่อน ้าสีฟ้า ที่เมื่อยามสะท้อนแสงแดดเกิดเป็นความ
งามทีน่่าหลงไหล 

ฟรูาโน่   ชมความงามของทุ่งลาเวนเดอรท์ีส่วนโทมิตะ 
โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตาร,ุ เพลดิเพลนิกบั

เสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 
ซปัโปโร ชอ้ปป้ิงย่านทานูกิและซูซูกิโน่ และร้านสินค้าปลอดภาษี, ชมสถาปัตยกรรม

อนัสวยงามของอาคารท่ีท าการรฐับาลเก่า ทีรู่จ้กักนัในนามว่าท าเนียบอฐิแดง 
 

 ไฮไลท!์! ชมทุ่งดอกไม้ 2 แห่ง  
แช่ออนเซน็, อ่ิมอร่อยกบับฟุเฟตเ์มล่อนและบฟุเฟตข์าป ู

 
วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ กรุป๊ไซส ์

11-15 กรกฎาคม 32,900.- 8,900.- 34+1 
 

วนัแรก                      สนามบินดอนเมือง 

21.00น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์4 เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง 
และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

23.55น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ไทยแอร์
เอเชีย เอก็ซเ์ท่ียวบินท่ี XJ620 

 

วนัท่ีสอง                   สนามบินชินชิโตเสะ >> อาซาฮีคาว่า >> หมู่บา้นราเมง็ >>  
                                  สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า >> อิออน มอลล ์
 
 

 
08.40น.  
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เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจาก
ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศลุกากรแล้ว น าท่านออก
เดินทางสู่เมืองอาซาฮีคาว่า เมอืงที่ได้ชื่อว่ามโีอโซนที่ดทีี่สุดบนเกาะฮอกไก
โดฝัง่ตะวนัตก เพื่อน าท่านเขา้ชมหมู่บ้านราเมง็ หมู่บ้านที่ได้รวบรวมเอารา้น
ราเมง็ชื่อดงั 8 รา้นในเมอืงอาซาฮคีาว่ามาอยูร่วมกนั เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมื่อ
ปีค.ศ.1996 ซึ่งราเมง็ในสไตลอ์าซาฮคีาว่านี้เกดิขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 
2 ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้ความคิด
สรา้งสรรคใ์นแบบต่างๆ เพื่อใหแ้ตกต่างจากรปูแบบของราเมง็ทีม่อียูก่่อนหน้านี้ 
จนในทีสุ่ดกเ็ป็นทีย่อมรบั 

เท่ียง   อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ 
บ่าย น าท่านเขา้ชม สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า สวนสตัว์แห่งนี้เปิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1967 

เป็นสวนสตัว์ยอดนิยมอนัดบัหนึ่งและยงัอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่ น ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิกบัท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาตขิองเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวทีห่าชมไดย้าก 
และสวนสตัวแ์ห่งนี้ยงัถอืไดว้่าเป็นตน้แบบของสวนสตัวท์ัง้หมดของญี่ปุ่ น ทัง้ใน
เรือ่งของการออกแบบใหเ้ขา้กบัสิง่แวดล้อมไดอ้ยา่งกลมกลนืและเนื้อทีอ่นักวา้ง
ใหญ่ราวกบัอยูใ่นธรรมชาตจิรงิๆ สมัผสักบัความน่ารกัของเหล่าสตัวเ์มอืงหนาว
มากมายอย่างใกล้ชิดอาทิเช่น หมีขัว้โลกเหนือ, นกเพนกวิน, นกกะเรยีน, 
แมวน ้า, ลงิอุรงัอุตงั, เสอืดาวหมิะและยงัมสีตัว์น้อยใหญ่อกีมากมายที่รอคอย
การมาเยีย่มเยอืน จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที่อิออน มอลล ์อาซาฮีคาว่า อสิระ
ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสนิค้าอุปโภคบรโิภคมากมาย อาทเิช่น ชาเขยีว กาแฟ ขนม
ต่างๆ ของใชใ้นบา้น เครือ่งส าอางค ์ฯลฯ   

ค า่                      อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม ROUTE IN GRAND HOTEL ASAHIKAWA  
หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม                    อาซาฮีคาว่า >> บิเอ >> สวนชิคิไซ >> บอ่น ้าสีฟ้า 
                                    >> ฟรูาโน่ >> สวนโทมิตะ >> ยบูาริ 
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เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. ออกเดนิทางสู่ เมืองบิเอ เมอืงเลก็ๆ ที่ตัง้อยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อ

ว่า “Small town of the most beautiful hills” เป็นเมอืงที่มเีนินเขาสลบัซบัซ้อนอยู่
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ มจีุดชมววิชื่อ Patchwork Road ส่วนทางใต้ของเมอืงม ี
Panorama Road ทัง้ 2 แห่งเป็นถนนสายเล็กๆ ตัดผ่านฟาร์มดอกไม้ เหมาะ
ส าหรบัการถ่ายรูปมุมกว้าง 360 องศา ภาพถ่ายที่ออกมาจะมองเห็นเนินเขา ปก
คลุมดว้ยฟารม์ดอกไมส้สีนัสวยงาม รวมทัง้มองเหน็ท้องฟ้ากวา้งไกล นอกจากนัน้
บางบรเิวณถูกจดัท าเป็นทีพ่กัชมววิ มรีา้นขายของและหอ้งน ้าอ านวยความสะดวก 
แถมปลูกดอกไมส้สีนัสดใสบรเิวณใกล้เคยีงเพื่อเพิม่มูลค่าทางสายตา น าท่านเข้า
ชมเนินดอกไม้สายรุง้ เพื่อชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากส ีณ สวนดอกไม้
ชิคิไซที่ได้รบัสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกบัความงามของดอกไม้ที่
แข่งกนัอวดสสีนักนัเหมอืนพรมหลากสทีีเ่บ่งบานพรอ้มกนัในฤดูรอ้นของเกาะฮอก
ไกโด จากนัน้น าท่านชม บ่อน ้าสีฟ้า (Blue Pond) ซึง่ตัง้อยู่กลางเมอืงบเิอะ ความ
อศัจรรย์ของบ่อน ้าแห่งนี้ก็คอืน ้าในบ่อจะมสีฟ้ีาที่สดและสวย อนัมสีาเหตุมาจาก
การที่น ้ าในบ่อน ้ ามีสารอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เจือปนอยู่ในน ้ าเป็นจ านวนมาก
เหมอืนกบัชัน้บรรยากาศของโลก ท าให้สะท้อนกบัแสงขาวกลายเป็นสฟ้ีาออกมา
ให้เราได้เหน็กนั ซึ่งอลูมเินียมไฮดรอกไซด์นัน้มาจากการปะทุของภูเขาไฟโทคาจิ
ดาเคะ และสฟ้ีาที่เราได้เหน็นัน้จะสดมากน้อยแค่ไหนกข็ึน้อยู่กบัแสงแดดที่ส่องลง
มาในวนันัน้ๆ และจดุทีเ่ราไปยนืมองดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ เมอืงที่ห้อมล้อมด้วยเทอืกเขาไทเซท็ส ึและ

เทอืกเขายบูาร ิท าใหเ้มอืงฟูราโน่มอีากาศเยน็และแหง้ประกอบกบัดนิแถบนัน้เป็น
ดนิภเูขาไฟ จงึเหมาะแก่การเพาะปลกูผลติผลทางการเกษตร และดอกไม ้ 
น าท่านชมสวนโทมิตะ สถานทีบุ่กเบกิการปลูกลาเวนเดอรแ์ละดอกไมส้ารพดัชนิด
หลากหลายสสีนั โดยในช่วงปลายเดอืนมถุินายนจนถงึกลางเดอืนกรกฎาคม ท่าน
จะได้พบกบัทุ่งลาเวนเดอรท์ี่พรอ้มใจกนัออกดอกสมี่วงสดใสไปทัว่ทัง้บรเิวณ ราว
กับมพีรมสีม่วงมาปูไว้ท่ามกลางทุ่งหญ้า กลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกลาเวนเดอร ์  
ฟุ้งไปทัว่บรเิวณ นอกจากนี้ยงัมแีปลงดอกไมห้ลากสนีานาพนัธุท์ีป่ลูกสลบัสจีนถูก
เรยีกจนติดปากว่าทุ่งดอกไม้สรีุง้ อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของทุ่งดอกลาเวน
เดอร ์ที่ทอดยาวไปไกลจนสุดสายตาตดักบัท้องฟ้าในฤดูรอ้นที่แสนสดใส ภายใน
บรเิวณสวนโทมติะยงัมสีนิค้าที่ระลกึมากมายที่เกี่ยวกบัดอกลาเวนเดอร ์อาทเิช่น 
สบู่ โลชัน่ ครมีทามอื หมอน น ้าหอมฯ และท่านสามารถลิม้ลองซอฟท์ครมีและชสี
เค้กลาเวนเดอรไ์ด้อีกด้วย นอกจากลาเวนเดอร์แล้วยงัมเีมล่อน ผลไม้ขึน้ชื่อของ
เกาะฮอกไกโดให้ท่านได้เลอืกลิ้มลองอกีด้วย **การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กบั
สภาพภมิูอากาศ กรณีท่ีดอกลาเวนเดอรโ์รยแล้วจะน าท่านชมสวนดอกไม้
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ชนิดอ่ืนแทน** ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมืองยูบาริ เมอืงที่มชีื่อเสยีง
ในการปลูกเมล่อนยูบาร ิเมล่อนสโีอลด์โรส เนื้อเนียน กลิน่หอมละมุน รสหวานฉ ่ า 
เนื่องจากมคีวามพถิพีถินัในการปลูก ท าใหช้าวญีปุ่่ นและนักท่องเทีย่วต่างอยากลิม้
ลองความหอมหวานของเมล่อนยบูารสิกัครัง้ในชวีติ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม YUBARI SHUPARO HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

ค า่                      รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 
พิเศษ !! ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟตข์าปแูละบฟุเฟตย์บูาริเมล่อน 

 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีส่ี                          ยบูาริ >> โอตาร ุ>> คลองโอตาร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> ซปัโปโร 
                                    >> ร้านค้าปลอดภาษี >> ท่ีท าการรฐับาลเก่า >> ช้อปป้ิงท่ีย่านทานูกิ 
                                    และซูซูกิโน่ 

 
 
 
 
 
 
เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. ออกเดนิทางสู่เมืองโอตาร ุหนึ่งในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าส าคญัทาง

ตอนเหนือของญี่ปุ่ น ในสมยัก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าและท าการประมง 
โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิง่ จนไดช้ื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงาม
และโรแมนติคของเมอืงโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตวัในสไตล์ยุโรป น า
ท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าทีส่ะทอ้นบน
ผวิน ้าของ คลองโอตารุ คลองสายวฒันธรรมระหว่างดินแดนตะวนัออกและ
ตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว  และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้า
พื้นเมอืงจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดดัแปลงมาจากโกดงัเมื่อสมยัก่อนได้อกีด้วย 
จากนัน้ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี โดยมนีาฬกิา
ไอน ้าโบราณตัง้เด่นอยูห่น้าอาคารทีถู่กสรา้งขึน้นานนับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ ส่ง
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เสยีงต้อนรบัท่านทุกๆ 15 นาท ีท่านจะได้ชมวธิีการผลิตกล่องดนตรแีละเลือกซื้อ
กล่องดนตรหีลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรอืแมแ้ต่ออกแบบกล่องดนตรขีอง
คณุเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลก 

เท่ียง   อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความ

เจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่ น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่ น ซึ่งได้รบัค าแนะน าและพฒันา
จากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผนืผ้าตาม
พืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา น าท่านเดนิทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี อสิระให้
ท่านได้เดินซื้อสินค้าปลอดภาษีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและเสรมิความงามแบรนด์ญี่ปุ่ นชัน้น า ขนมขึ้นชื่อมากมาย 
ฯลฯ จากนัน้น าท่านชม อาคารท่ีท าการรฐับาลเก่า หรอืท าเนียบอฐิแดง สรา้งขึน้
ในปีค.ศ.1888  สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมอืงซัปโปโร สไตล์การ
สร้างของโดมแปดเหลี่ยมน ามาจากรฐัแมสซาชูเสทท์ สหรฐัอเมรกิา ใช้อิฐในการ
ก่อสรา้งประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่นและใช้
วสัดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่ น และเป็น
สญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหม้ท าให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปีค.ศ.
1911 ปัจจุบนัได้อนุรกัษ์ไว้เป็นสมบตัทิางวฒันธรรมและใช้ส าหรบัต้อนรบับุคคล
ส าคญัทางการเมอืงของรฐับาลญี่ปุ่ น จากนัน้อสิระให้ท่านช้อปป้ิงที่ ย่านทานูกิ
และซูซูกิโน่ ย่านช้อปป้ิงที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า
เอาไวท้ี่นี่ทีเ่ดยีว ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายเครื่องส าอางค์ รา้นสนิค้าแบรนดเ์นมมอื
สอง รา้นขายเสือ้ผา้ กระเป๋าและรองเทา้ รา้นอาหารและรา้นกนิดื่มอกีมากมาย
ทีเ่ปิดบรกิารตัง้แต่ช่วงสายของวนัไปจนถงึเวลากลางคนื เพราะย่านซูซูกโิน่นัน้
เป็นแหล่งท่องเทีย่วส าหรบันกัท่องราตร ี 

ค า่                      อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีห้า                       ซปัโปโร >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินดอนเมือง 
เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัรบัประทานอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ 
09.55 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

เท่ียวบินท่ี XJ621 
15.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ กรุป๊ไซส ์

11-15 กรกฎาคม 32,900.- 8,900.- 34+1 
 

**ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 1,000 บาท  
โดยเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ** 

 
หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดนิทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ได้หรอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช ้เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบริษัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 

5. ไมม่รีาคาส าหรบัเดก็ 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครือ่งไดท้่านละ 2 ชิน้เท่านัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
ส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
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เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
7. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ าการจองทวัรแ์ลว้ 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัย์สนิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 18,000 บาท  
2. กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณที าการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า กรณุาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 

 
การยกเลิก  
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1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ช าระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 

4.  
หมายเหตุ 
 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่
ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบรษิัทสามารถคืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทัวร์ได้ก็
ต่อเมือ่ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกว่าจะได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 



P a g e  | 10 

 

HOKKAIDO FLOWERS 5DAYS 3NIGHTS BY XJ ON 11-15 JUL 19  

 


