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ฟรูาโน่  ชมความงามของ ทุ่งลาเวนเดอร ์ท ีฟารม์โทมิตะ 

บิเอะ เมอืงเลก็ๆ ทตีงัอยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทไีด้ชอืว่า Small town of the most 

beautiful hills มจีุดชมววิทางตะวนัตกเฉียงเหนือชอื Patchwork Road ส่วนทางใต้

ของเมอืงชอื Panorama Road  

โนโบริเบทสึ  เมอืงทมีแีหล่งนําพรุอ้นธรรมชาติทมีชีอืเสยีงแหง่หนึงของเกาะฮอกไกโด นงักระเชา้สู่ 

ฟารม์หมีโนโบริเบทสึ ชมหมสีายพนัธ์ุพนืเมอืงฮอกไกโดไมว่่าจะเป็นหมสีนํีาตาล

หรอืหมดีํามากกว่า 100 ตวั, เพลดิเพลนิความน่ารกัของขบวนพาเหรดนกเพนกวนิ 

ณ นิกเซ่มารนีพารค์ 

โอตาร ุ เก็บภาพความประทบัใจกบัววิสดุแสนโรแมนติคของ คลองโอตาร ุเอกลกัษณ์แห่ง

วถิชีวีติ 2 ฝงัคลอง ทยีงัคงกลนิอายอารยธรรมญปีุ่นแต่กลบัสวยงามดว้ย

สถาปตัยกรรมตะวนัตก เพลดิเพลนิกบัสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตร ี

โยอิชิ   สวนผลไมย้ามาโมโตะ เกบ็และชมิเชอรร์สีดๆ จากต้น  

ซปัโปโร   ชอ้ปปิง ย่านซูซูกิโน่ เพลนิตากบัสนิคา้มากมายหลายแบรนด ์ 

และอสิระเตม็วนัในเมอืงซปัโปโร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทางเดือนกรกฎาคม -  // -  // -  
 

วนัแรก            สนามบินสุวรรณภมิู 

. น. พร้อมกนัทีสนามบินสวุรรณภมิู ชนัที 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 

เคาน์เตอร ์C เพือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขนัตอนการเชค็อิน 

23.45น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบิน TG670 

 

วนัทีสอง            สนามบินชิโตเสะ – ฟูราโน่ – ฟารม์โทมิตะ – บิเอ - ฟารม์ชิคิไซ - ยูบาริ 

 

 

 

 

 

 

08.30น.  เดนิทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น หลงัจากผ่านขนัตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ เมอืงทีห้อมล้อมด้วย

เทอืกเขาไทเซท็ส ึและเทอืกเขายูบาร ิทําให้เมอืงฟูราโน่มอีากาศเย็นและแห้งประกอบ

กบัดนิแถบนันเป็นดนิภูเขาไฟ จงึเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร และ

ดอกไม ้นําท่านชมฟารม์โทมิตะ สถานทบีกุเบกิการปลกูลาเวนเดอรแ์ละดอกไมส้ารพดั

ชนิดหลากหลายสสีนั อสิระใหท้่านชนืชมความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ททีอดยาวไป

ไกลจนสุดลกูหูลกูตา 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมืองบิเอ เมอืงเลก็ๆ ทตีงัอยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทไีด้ชอืว่า 

“Small town of the most beautiful hills” เป็นเมอืงทมีเีนินเขาสลบัซบัซ้อนอยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือ มจีดุชมววิชอื Patchwork Road สว่นทางใตข้องเมอืงม ีPanorama 

Road ทงั  แห่งเป็นถนนสายเลก็ๆ ตดัผ่านฟารม์ดอกไม ้เหมาะสําหรบัการถ่ายรูปมุม

กวา้ง  องศา ภาพถ่ายทอีอกมาจะมองเห็นเนินเขา ปกคลุมด้วยฟาร์มดอกไม้สสีนั

สวยงาม รวมทงัมองเหน็ทอ้งฟ้ากวา้งไกล นอกจากนันบางบรเิวณถูกจดัทําเป็นทีพกัชม

ววิ มรี้านขายของและห้องนําอํานวยความสะดวก แถมปลูกดอกไม้สสีนัสดใสบรเิวณ

ใกล้เคยีงเพอืเพมิมูลค่าทางสายตา นําท่านเข้าชมเนินดอกไม้สายรุ้ง เพอืชมความ

งดงามของทุ่งดอกไมห้ลากส ีณ สวนดอกไม้ชิคิไซ ให้ท่านเทยีวชมและถ่ายรปูเป็นท ี



 

 

 

 

 ระลกึอย่างเต็มอมิกบัสวนทไีดร้บัสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกับความงาม

ของดอกไมท้แีข่งกนัอวดสสีนักนัเหมอืนพรมหลากสทีเีบ่งบานพร้อมกนัในฤดูร้อนของ

เกาะฮอกไกโด ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสูเ่มืองยูบาริเพอืเขา้สูท่พีกั 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม YUBARI RESORT SHUPARO หรือระดบัเทียบเท่า 

คาํ  รบัประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารในโรงแรมทีพกั 

  พิเศษ!!! บฟุเฟต์เมล่อนในมอือาหารคําของโรงแรม 

จากนันอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นําแรธ่รรมชาติ ทีอุดมไปด้วยแร่ธาตุทีมี

สรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ จึงเชือว่าถ้าได้แช่นําแร่แล้ว  จะทําให้ผิวพรรณ

สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน 

 

วนัทีสาม          ยูบาริ - โนโบริเบทสึ - นิกเซ่ มารีนพารค์ - นังกระเช้าขึนชมสวนหมี - 

                         จิโกขุดานิ - ซปัโปโร 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

. น. นําท่านเดนิทางสู ่โนโบริเบทสึ เมอืงทมีแีหล่งนําพุร้อนธรรมชาตทิมีชีอืเสยีงแห่งหนึง

ของเกาะฮอกไกโด เพอืเขา้ชม นิกเซ่ มารีนพารค์ พพิธิภัณฑ์สตัวนํ์าทมีชีอืเสยีงแห่ง

หนงึของเกาะฮอกไกโด ท่านจะไดพ้บกบัสตัวนํ์านานาชนิด นําท่านชมขบวนพาเหรด 

นกเพนกวนิทสีดุแสนจะน่ารกัอย่างใกลช้ดิแคม่อืเออืม  

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านนังกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ฟารม์หมีโนโบริเบทสึ ชมหมสีายพนัธุพ์นืเมอืงฮอกไกโดไม่

ว่าจะเป็นหมสีนํีาตาลหรอืหมดีํามากกว่า 100 ตวั โดยเฉพาะหมสีนํีาตาลทหีาได้ยากใน

ปจัจบุนั ทพีบไดท้เีกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเท่านัน พบกบักจิกรรม

ทน่ีาสนใจต่างๆ เช่น โชว์หมโีลช้ิงช้า ให้อาหารหมอีย่างใกลช้ดิโดยมเีพยีงกระจกกนั

ระหวา่งทา่นและหมตีวัใหญ่ทคีอยโบกไมโ้บกมอืเรยีกร้องความสนใจ และร่วมสนุกกบั

การทายผลการแข่งวงิเป็ด จากนันท่านชมความแปลกของธรรมชาตทิ ีจิโกขุดานิ หรือ

หบุเขานรก บอ่โคลนเดอืดทธีรรมชาตไิดส้รา้งสรรคข์นึอุดมไปดว้ยแร่กํามะถนั ซงึเกดิ

จากความร้อนใต้พภิพเผาผลาญกํามะถนัแลว้พวยพุ่งขนึมารวมตวักันจนเกดิเป็นแอ่ง 

เชญิท่านเลอืกหามุมถูกใจบนัทกึภาพความประทบัใจและความงดงามของหุบเขานรก 



 

 

 

 

 แห่งนี ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางเขา้สูเ่มืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะ ฮอก

ไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญปีุ่น ผงัเมอืงซัปโปโรมลีกัษณะคล้ายตาราง

หมากรุกซงึแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมอืงทวัไปในญปีุ่นซงึได้รบัคําแนะนําและ

พฒันาจากผู้เชยีวชาญชาวอเมรกินั ด ังนันผังเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสเีหลยีมผนืผ้า

ตามพนืฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

พิเศษ !! บฟุเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 3 ชนิดชือดงัของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปซููไว และเซท็

เครืองเคียงสไตลญี์ปุ่ น  

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัทีสี              ซปัโปโร - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี- สวนผลไม้ 

                         ยามาโตะ - ซปัโปโร - ช้อปปิงทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่ 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

. น. ออกเดนิทางสู ่โอตาร ุหนึงในเมอืงโบราณทเีคยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอนเหนือของ

ญปีุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิคา้และทําการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ จน

ไดช้อืวา่เป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมอืงโอตารุด้วย

การสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตลย์ุโรป นําท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโร

แมนตคิของโกดงัเก่าทสีะท้อนบนผวินําของ คลองโอตาร ุคลองสายวฒันธรรมระหว่าง

ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซอื

สนิค้าพนืเมอืงจากร้านค้าต่างๆ ทถีูกดัดแปลงมาจากโกดังเมอืสมยัก่อนได้อีกด้วย 

จากนันให้ท่านเพลิดเพลินกับเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี โดยมีนาฬิกาไอนํา

โบราณตงัเด่นอยู่หน้าอาคารทถูีกสรา้งขนึนานนับศตวรรษคู่กับเมอืงโอตารุ ส่งเสยีงต้อนรบั

ทา่นทุกๆ 15 นาท ีทา่นจะไดช้มวธิีการผลิตกล่องดนตรแีละเลอืกซอืกล่องดนตรหีลากหลาย

แบบหลากหลายขนาด หรอืแมแ้ต่ออกแบบกล่องดนตรขีองคุณเองทมีเีพยีงชนิเดยีวในโลก 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 



 

 

 

 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่สวนผลไม้ยามาโมโตะ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บและชมิเชอรร์สีดๆ จาก

ตน้แบบไมอ่นั **ชนิดของผลไมอ้าจมกีารเปลยีนแปลงขนึอยู่กบัปรมิาณผลไมใ้นสวน 

ทางสวนอาจเปลยีนชนิดผลไมเ้ป็น พรนุ พลมัหรอืพชี** ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่าน

เดนิทางกลบัเมืองซปัโปโร อสิระใหท้า่น ชอ้ปปิง ทานุกิโคจิและย่านซูซูกิโน่ ที

รวบรวมรา้นคา้ต่างๆ มากมายกว่า  รา้นคา้ เอาไวท้นีีทเีดยีวท่องเทยีวได้ตงัแต่

หวัคาํยนัดกึ เพราะเป็นแหล่งท่องเทยีวสาํหรบันักท่องราตรอีกีดว้ย 

คาํ              อิสระอาหารคํา ตามอธัยาศยั                    

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัทีห้า            อิสระเตม็วนักบัการท่องเทียวซปัโปโร หรือ ช้อปปิงที เจ อาร ์ทาวเวอร ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

อสิระเต็มวนัใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทยีว สมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร และชอ้ปปิงได้

อย่างเตม็อมิหรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูงทอีาคาร JR TOWERเจอารท์าวเวอร์ เป็น

ตกึทสีงูทสีดุในเมอืงซปัโปโร ตงัอยู่ตดิกบัสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทงัห้างสรรพสนิค้า 

โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมจีดุชมววิตงัอยู่ทชีนั38 เรยีกว่า T38 

(Tower Three Eight) ทรีะดบัความสงู 160เมตร จงึมองเห็นทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโร

ไดก้วา้งไกลสวยงามทงักลางวนัและกลางคนื โดยเฉพาะยามคําคนืจะมองเห็นซปัโปโร

ทวีทีาวเวอรต์งัอยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึย่านซูซูกโินะ สอ่งสวา่งทจุีด

กลางเมอืงตดิๆ กนัมตีกึ ESTA ซงึทชีนั 10 เป็นศูนย์รวมรา้นราเมน ซงึมอียู่ประมาณ 

10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไมแ่พต้รอกราเมนในย่านซูซูกโิน่ (ไมร่วมตวัขนึจดุชมวิวราคา

ประมาณ 720 เยน) 

เทียง - คาํ  อิสระมือกลางวนัและคาํตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีหก            ซบัโปโร - สนามบินชิโตเสะ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

หลงัจากอาหารเช้า นําทุกท่านสู่ สนามบินชิโตเสะ 

10.30 น. เหินฟ้าเดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยเทียวบิน TG671  

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

 
 



 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทางเดือนกรกฎาคม -  // -  // -  

 

หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครงัจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน ไม่ตาํกว่า  ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่

ครบจาํนวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลง

ราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่

ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน ๆ  ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

อตัราค่าบริการนีรวม 

1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยดั 

2. คา่ทพีกัห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทรีะบไุวใ้นรายการ  

4. คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์คีอยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

5. ประกนัอบุตัิเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสดุไมเ่กนิ , , .- บาท ทงันีเป็นไป

ตามเงอืนไขของบรษิทัประกนั 

***เดก็อายุตํากวา่  ปี และผูใ้หญ่อาย ุ  ปีขนึไป จะได้รบัความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตุเพยีงครงึ

เดียว ทงันีเป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัประกนั*** 

6. คา่ภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี  มีนาคม 2560 และท่านตอ้งชําระเพมิเตมิ ใน

กรณทีทีางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพมิ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ , .-  บาท , .-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ , .-  บาท , .-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ , .-  บาท , .-  บาท 

สาํหรบัท่านทีต้องการพกัเดียว เพิมท่านละ , .-  บาท , .-  บาท 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก 

สาํหรบัท่านทถีอืต่างดา้ว 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นต้น 

3. คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 

4. คา่ภาษมีลูค่าเพมิ 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 

5. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 

เงือนไขการชาํระเงิน  : กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท และชาํระส่วนทีเหลือก่อนการ

เดินทาง  วนัทาํการ 

การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  วนัทาํการ มฉิะนัน ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธใิน

การคนืเงนิมดัจาํทงัหมด 

หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพ

อากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความ

ปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัทสีดุ ทางบรษิัท ฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเข้า

ประเทศญปีุน่ / การนําสงิของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไป

ในทางเสอืมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทยีวบนิ  ซงึทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิให้

ท่านได ้ไมว่่าจํานวนทงัหมด หรอื บางสว่น  นอกจากนี  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลง

ราคาไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณทีเีกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํ หรอืค่าทวัร ์ไดก้ต่็อเมอื

ทางสายการบนิ และ โรงแรมทพีกัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วนนันใหแ้ลว้เท่านัน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการ ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย

การบิน ราคาอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขึนอยู่กบัอตัราแลกเปลียนของเงินสกลุเยน 

 


