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อบอวลด้วยกลิ3นแห่งความหอม ณ ทุ่งลาเวนเดอร ์ที3หนึ3งปีมีเพียงครั@งเดียว เหนือสดุแดนอาทติย์อุทยั 
พิเศษกบัการชมความงามของ “ศิลปะบนนาขา้ว” งานศิลป์อนัเลื3องชื3อของเมืองอาซาฮิกาวะ   

สมัผัสการทอ่งเที3ยวที3มากกว่าการเที3ยว รังสรรค์เส้นทางให้ทา่นได้เตม็อิ3มกบัการพักผ่อนอย่างแท้จริง  
เสร์ิฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ3นหลากเมนู ปรุงแต่งด้วยความปราณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลักษณ์  

 

กําหนดการเดินทาง       5-10 ก.ค./ 9-14 ก.ค./30 ก.ค. – 4 ส.ค. / 7-12 ส.ค. 58    
วนัแรกของการเดินทาง   (1) กรุงเทพฯ – ซปัโปโร (ฮอกไกโด ประเทศญี4ปุ่น) 
20.00 น. พร้อมกนัที3 สนามบนิสวุรรณภมู ิ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั@น 4) ใกล้กบัประตทูางเข้าหมายเลข 2 ROW C 

พบกบัเจ้าหน้าที3 คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณ หน้าเคานเ์ตอร์หมายเลข  
23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที4ยวบิน TG670 
  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ชั3วโมง .... เวลาท้องถิ3นเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั3วโมง) 
 

วนัที4สองของการเดินทาง   (2) ซบัโปโร – อาซาฮิกาวะ - สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า – หมู่บา้นราเม็ง 
      อาซาฮิกะวะ - ศิลปะบนนาขา้ว  เมืองคามกิะวะ  - ไอซ ์พาวิลเลี4ยน  
08.30 น.  คณะเดนิทางสู่ถงึสนามบินชินชิโตเสะ เมืองซบัโปโร บนเกาะฮอกไกโด ประเทศญี4ปุ่น หลังผ่านพิธกีารตรวจ

คนเข้าเมอืงและศุลกากรแล้ว  
จากนั@นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาวะ นาํท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า ที3รวมรวมสตัว์นานาพันธุก์ว่า 
150 ชนิด โดยเฉพาะสตัว์เมอืงหนาวอย่างเช่น แมวนํ@า นกเพนกวิน และหมขีาว คุณจะได้ชม อุโมงคเ์พนกวิน ที3
สามารถชมทุกอากปักริิยาของบรรดาเพนกวินทั@ง 4 สาย พันธุ ์ดาํผุดดาํว่ายกนัอย่างครื@นเครง ใกล้ชิดยิ3งกว่ากบั
อุโมงคแ์มวนํ@ า ที3เจ้าแมวนํ@าหน้าตาบ้องแบว๊แสนน่ารัก พากนัมุดท่ออโุมงคใ์สดาํขึ@นดาํลงมาให้เราชมอยู่ตรงหน้า 
และตื3นตาตื3นใจกบั หมีขาวขั@วโลกเหนือ ที3กระโจนลงนํ@าแล้วว่ายมาหาคุณ และคุณสามารถเข้าใกล้ได้สดุ ๆ จาก
อุโมงค์ใต้ดินที3พาคุณไปโผล่กลางบ้านของเจ้าหมีขาว จากนั@นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นราเม็ง อาซาฮิกาวะ 
หมู่บ้านราเมง็แห่งนี@หาใช่หมู่บ้านขนาดใหญ่ แต่เป็นอาคารไม้หลังเดยีว ที3รวบรวมร้านราเมง็ชื3อดงัจาํนวน 8 ร้าน
ของ อาซาฮิกาวะ จนนักท่องเที3ยวจากทั3วโลกต่างไม่พลาดมาลิ@มลองความอร่อยของราเมง็อาซาฮิกาวะ   
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เที3ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บา้นราเม็งอาซาฮิกาวะ  บริการท่านด้วยเมนู ราเมง็ อาหารขึ@นชื3อของ อาซาฮิกาวะ  
  ** หมายเหต ุ มื@อนี@  มอบเป็นเงินสดให้ทุกท่าน ท่านละ 2,500 เยน อสิระให้ทุกท่านได้เลือกรับประทานราเมง็

ตามสไตล์ที3ท่านชอบ ร้านราเมง็ภายในหมู่บ้านแห่งนี@ ทุกท่านจะต้องเลือกเมนูจากตู้กด และเข้าคิว เพื3อรอ
รับประทาน ซึ3งเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะของร้านราเมง็ที3หมู่บ้านแห่งนี@   
จากนั@นนาํท่านเดนิทางสู่เมืองอาซาฮิกาวะ เพื3อชม ศิลปะบนนาขา้ว หรือ Tanbo Art เป็นโครงการของคนญี3ปุ่น
ที3ให้ประชาชนใช้ข้าวพันธุต่์างๆมารังสรรค์เป็นสสีนัเพื3อทาํเป็นภาพขนาดใหญ่บนนาข้าว ซึ3งได้มีการทาํเป็นรูป
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วีรบุรุษของญี3 ปุ่น สัตว์ต่างๆ วิวทิวทัศน์ทั@งหมดนี@ ถูกระบายโดยปราศจากหมึก หรือ สี
ประเภทใด ๆ ทั@งสิ@น… (นาข้าวแต่ละพื@นที3จะมีการตกแต่งรูปแบบแตกต่างกนัออกไป ทั@งนี@ ขึ@นอยู่กบัThemeของ
แต่ละปี) 
 
 
 
 
 
 
 

คํ3า บริการอาหารคํ3า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที4พกั  SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัที4สามของการเดินทาง   (3) โซอุนเคียว – เมืองบิเอะ - ฟุราโน่ – ฟารม์โทมิตะ – ซบัโปโร  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมอืงเลก็ๆ ที3ตั@งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที3ได้ชื3อว่า “Small Town Of The 
Most Beautiful Hills” ความเลก็ที3แสนน่ารักของเมืองนี@ อยู่ที3ภาพวิวทวิทศัน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้าง
ทางที3เตม็ไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เลย์สเีหลืองทองตดัสลับกบัไร่ข้าวโพดและมนัฝรั3งสเีขยีวสดโดย มสีฟ้ีาครามของ 
ท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา ชมความงามของภเูขาไดเซทสึซัง ในอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซัง นับเป็น
สถานที3 ที3สวยงามเหมาะกบัการถ่ายรูปและบันทกึไว้ในความทรงจาํอย่างยิ3ง โดยสถานที3แห่งนี@ เป็นที3รู้จักกนัดี
และได้รับความนิยมของชาวญี3ปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็นสถานที3ถ่ายทาํภาพยนตร์และโฆษณาสนิค้าต่างๆ มากมาย

... นาํท่านสู่ “ไอซ ์พาวิลเลี4ยน” ที3ตั@งอยู่ ณ เมืองคามิกะวะ  ให้ท่านได้ชมความสวยงามของหิมะที3เหมอืนกบัอยู่
ในถํ@าหินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สมัผัสความหนาวติดลบ และมีมุมให้ท่านได้ สมัผัสความหนาวเยน็ถึง - 41
องศาเซลเซียส...  จากนั@นได้เวลาสมควรนาํท่านสูโ่ซอุนเคียว แหล่งนํ@าพุร้อนที3มีชื3อเสยีงอกีแห่งของเกาะฮอกไก
โด นาํท่านออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมอืง “ฟุราโน่” สถานีปลายทางสาํหรับคนรักลาเวนเดอร์  

เที3ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซต็เมนู อร่อยกบัอาหารสไตล์ญี3ปุ่น อิ3มกบัศิลปะแห่งการ
จัดวางอาหาร เอกลักษณเ์ฉพาะตวัที3มเีสน่ห์อย่างที3สดุของแดนอาทติย์อทุยั  



Color of Summer Hokkaido Lavender 6D4N_ Jul – Aug 15 3 | P a g e  
อลิิท ฮอลิเดย์  ดูแล... กนัและกนั  

นาํท่านเพลิดเพลินกบัความงามของทุ่งดอกไม้หลากพันธุท์ี3แบ่งออกเป็น 6 แปลงที3สาํคัญ ได้แก่ Hanabito Field 
เตม็ไปด้วยดอกไม้หลากสีสนัจัดจ้าน ทั@งดอกป๊อปปี@ ต่างพันธุ์ ดอกหญ้าโทดเฟลก็ซ์ ดอกรัสเซลลูปิน, Sakiwai 
Field แปลงปลูกลาเวนเดอร์ 4 สายพันธุ ์เพลินตากบัแปลงสม่ีวงที3บานสะพรั3งงามตา, Spring  Field แปลงที3จะ
มเีพียงแต่ดอกป๊อปปี@ เท่านั@น , ชมฟาร์มโทมิตะ กนัต่อ Autumn Field แปลงนี@ จะเป็นแปลงของเหล่า คอสมอส 
Sage และ คลิโอเมะ, Traditional Lavender Garden แปลงนี@ ท่านจะได้พบกบัลาเวนเดอร์สายพันธุด์ั@งเดิมของ
ฟาร์มโทมิตะ ทั@งเนินเขาภายในฟาร์มจึงเหมือนถูกปูพรมสม่ีวง และแปลงสดุท้าย Irodori Field แปลงนี@ จะเป็น
แปลงที3เราคุ้นตากนั ดอกไม้สสีายรุ้ ง ที3เจ้าของตั@งใจปลูกให้สสีนัตัดกนั ให้เป็นภาพแปลงดอกไม้สงีามตามเป็น
อย่างมาก...  อสิระให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพกบัดอกไม้แสนสวย หรือจะเลือกซื@อผลิตภัณฑท์ี3ทาํจากลาเวนเดอร์ อาท ิ
สบู่ ลิปมัน ครีมอาบนํ@า โลชั3น ลูกอม ไอศครีม กระเป๋า และอื3นๆ อกีมากมาย... จากนั@นนาํท่านเดินทางสู่เมือง
ซับโปโร  
 
 
 
 
 
 

 
คํ3า บริการอาหารคํ3า ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านดว้ยมื@ อพเิศษอาหารพื@ นเมืองอนัขึ@ นชื4อ ปูยกัษฮ์อกไกโด ที4จะให้

ท่านไดลิ้@ มลองความอร่อย กบัปูยักษ์สดที3จะนาํมาปรงุ พร้อมเสร์ิฟท่านในสไตล์ “สกุี@ยากี@” อร่อยกบัหลากเมนู 
ทั@ง เต้าหูปู ซาชิมปูิ กระดองปูชุปแป้งทอด และ สกุี@ยากี@ ปู ปิดท้ายด้วยของหวาน 

ที4พกั   RENAISSANCE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัที4สี4ของการเดินทาง  (4) ซบัโปโร – หมู่บา้นไอนุ – โนโบริเบทสึ – หบุเขาเดือดจิโกะคุดานิ -  ภูเขาไฟอุสุ   -    
      กระเชา้ไฟฟ้า  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นไอนุ (Ainu Village) ชนพื@นเมอืงเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโด ชม บา้นจําลอง ของชาวไอ

นุโบราณ โดยวัสดุที3ใช้นั@นมาจากธรรมชาติทั@งสิ@น ชม การแสดง และ ระบาํพื@ นเมือง อาท ิการจีบสาว การกล่อม
ลูก การราํในเทศกาลเฉลิมฉลองของเผ่าไอนุ ฯลฯ พร้อมชมพิพิธภัณฑท์ี3จัดแสดงเครื3องมือเครื3องใช้โบราณ และ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ตั@งแต่สมัยดึกดาํบรรพ์รวมทั@ง สุนขัเผ่าไอนุ ที3หาดูได้ยาก หรือเลือกเดินชมและเลือกซื@ อ
สนิค้าแฮนดเ์มดและเครื3องหนังของชาวไอนุ  จากนั@นนาํท่านเดนิทางสู่ “โนโบริเบทสึ” สถานที3ตากอากาศที3ถอืได้
ว่ามีชื3อเสียงแห่งหนึ3งของประเทศญี3 ปุ่นและเกาะฮอกไกโด นําท่านชม “หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ” ซึ3งมี
ความหมายว่าเมืองนรก ซึ3งเมอืงหรือบริเวณแห่งนี@  เกดิจากการระเบดิของภเูขาฮิโยริ จึงเหน็การพวยพุ่งของกา๊ซ
สีเหลืองอมเทา อันเกิดจากการทับถมของแร่กาํมะถันเป็นจํานวนมากออกมาจากชั@นหินตลอดเวลา สร้าง
บรรยากาศราวกบัอยู่ในโลกของยุคเริ3มต้น และยังเป็นต้นกาํเนิดของนํ@าพุร้อนที3ไหลลงยังออนเซน็โดยรอบกว่า 
3,000 ลิตรต่อวัน ในอณุหภมูเิฉลี3ย 45 องศาเซลเซียส เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที3ยังคงอยู่ อสิระให้ท่าน
เดนิช้อปปิ@ งที3ย่านโกคุราคุ ที3เตม็ไปด้วยร้านค้าขายของพื@นเมอืง ของที3ระลึก ผ้าทอมอื สนิค้าแกะสลัก เครื3องแก้ว 
ฯลฯ  
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เที3ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร …บริการท่านด้วย “เซ็ตเมนูหมอ้ไฟซีฟู๊ด”เสร์ิฟด้วยซีฟู้ดสดนานาชนิด 

ประกอบด้วย ปูขน ฮอกไกโด ปลาแซลมอนนํ@าลึก กุ้งสด หอยเชลล์ พร้อมผกัสดกะหลํ3าปลี เหด็สด แครอท และ
ผกัอื3นนานาชนิด เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนนุ่มอร่อย และเครื3องเคยีง 
จากนั@นนาํท่านเดนิทางโดย “กระเชา้ไฟฟ้า” สู่ยอดภเูขาไฟอสุ ุ นาํชมวิวทวิทศัน์ของ ภเูขาไฟโชวะชินซัง ภเูขาไฟ
ที3เกดิจากการสั3นสะเทอืนของผวิโลกในปี 1943 ซึ3งระเบดิประทุตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภเูขาโชวะชิน
ซังดงัที3เหน็ในปัจจุบนั  โดยได้ตั@งชื3อตามช่วงเวลาที3เกดินั@นคอืช่วงปีโชวะ... จากนั@นนาํท่านสู่ ฟารม์สตรอเบอรรี์4 
เพื3อให้ทุกท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี3สดๆ จากไร่ (หากอุณภูมิมีการเปลี3ยนแปลง จะนาํท่านสู่ฟาร์มเชอร์รี3 แทน)   
นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรือ โทโยโกะ ( TOYAKO ) ซึ3งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิคอ็ทส-ึโทย่า 
ทะเลสาบแห่งนี@ เกดิขึ@นจากการระเบดิของภเูขาไฟเมื3อหลายแสนปีที3แล้ว พื@นที3ส่วนใหญ่เป็นภเูขาสงูตํ3าโดยมีปาก
ปล่องภเูขาไฟบางแห่งที3ยังคงคุกรุ่นอยู่โดย  สงัเกตได้จากไอนํ@าร้อนที3พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เหน็กนั ดังนั@น
ที3นี3จึงเป็นแหล่งที3อาบนํ@าแร่แช่ออนเซน็ชั@นเยี3ยมสาํหรับนักท่องเที3ยว  และทะเลสาบแห่งนี@ ยังถูกใช้ในการจัด
ประชุมกลุ่มประเทศอตุสาหกรรม หรือ G8 ขึ@นที3นี3เมื3อปี 2551   

 
คํ3า             บริการอาหารคํ3า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที3พัก 
ที4พกั  LAKE TOYA KANKO HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

จากนั@นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ@าแร่ธรรมชาติ ที3อุดมไปด้วยแร่ธาตุที3มีสรรพคุณในการรักษาโรค
ต่างๆ จึงเชื3อว่าถ้าได้แช่นํ@าแร่แล้ว จะทาํให้ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดขีึ@น 

 

วนัที4หา้ของการเดินทาง  (5) โทยะ – โอตารุ – ชมเมือง – เมืองซปัโปโร – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ชอ้ปปิ@ ง  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั@นนาํท่านเดนิทางสู่เมืองโอตารุ นาํชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรปเป็นสถานที3
เกบ็หีบเพลงตัวแรกที3มาถึงประเทศญี3 ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั@นมีหีบเพลงมากมายด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ 
แสดงกล่องเพลงรุ่นแรก ๆที3นาํมาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลาย ราคานับค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบั
เพลงเมโลดี@อนัไพเราะ ... บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี@ม ีนาฬิกาไอนํ@ าโบราณ ที4เหลือเพยีง 2 เรือนในโลก 
(ประเทศแคนาดา และประเทศญี4ปุ่น) ซึ3งจะส่งเสยีงเป็นเมโลดี@  และพ่นไอนํ@าออกมาเพื3อบอกเวลา จุดนี@ เป็น
สถานที3ห้ามพลาดในการยืนรอเพื3อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอนํ@าโบราณในจังหวะที3มีไอนํ@าพวยพุ่งออกมาพร้อม
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เสยีงดนตรีไพเราะ... นอกจากนี@นาํท่านสู่ โรงเป่าแกว้ ที3ท่านสามารถเลือกชมหรือซื@ อของที3ระลึกประเภทเครื3อง
แก้วในหลากหลายรปูแบบด้วยเทคนิคการทาํงานแบบพื@นบ้านแต่สามารถสร้างรายได้ในชุมชน ที3สาํคัญลวดลาย
ของสนิค้าแต่ละใบเกดิจากจินตนาการในขณะทาํงานจนเป็นความชาํนิชาํนาญและเป็นเอกลักษณโ์ดดเด่นไม่ซํ@ากนั
ซึ3งท่านสามารถซื@อแก้วที3มเีพียงใบเดยีวในโลกด้วยฝีมอืการเป่าแก้วที3น่าทึ3งเป็นอย่างยิ3ง …   
 
 
 
 
 
 
 

 
เที3ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … บริการท่านด้วย เซ็ตเมนูอาหารญี4ปุ่น เสิรฟ์ดว้ย ปลาฮอกเกะตวัโต ย่าง

เกลือ โอเด้ง ไข่ตุน๋ ซปุมโิสะร้อน ๆ พร้อมเครื3องเคยีงผกัดองและข้าวสวยญี3ปุ่นร้อน ๆ ทานคู่ชาเขยีวร้อนหอม
กรุ่น 
นาํท่านชม “โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ” สินค้าขึ@นชื3ออีกอย่างของซัปโปโร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” 
คุณภาพเยี3ยมมากมายทั3วทั@งเกาะ อนัเนื3องมาจากสภาพภมูิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทาํให้มี
รสชาติดีเยี3ยม กลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกแล็ตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยกว่็าได้ โดยเฉพาะ SHIROI 
KOIBITO ขนมสอดไส้ชอ็กโกแลต็ขาวที3เป็นที3นิยมทั3วทั@งประเทศ รวมทั@งประเทศไทย ... นาํท่านเดินทางสู่
ศูนย์กลางความเจริญที3สดุ ซัปโปโร่ เมืองที3มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ติดอนัดับห้าของประเทศญี3ปุ่น 
(ประมาณ 1.6 ล้านคน)  ผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” อายุกว่า 130 ปี ซึ3งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที3ยงตรง
แม่นยาํ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ...ผ่านชม “ที4ทําการรฐับาลเก่าบน
เกาะฮอกไกโด” ซึ3งได้รับฉายาว่าวิหารอฐิแดงอายุกว่าร้อยปี ในสมัยก่อนอาคารนี@ ถือเป็นอาคารที3ทนัสมัยแห่ง
เดียวที3สูง และมีความโอ่อ่าหรูหราที3สุด ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา… สมควรแก่เวลานาํ
ท่านช้อปปิ@ ง ณ  ถนนคนเดินในร่มอนัเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร “ทานุกิ โคจิ” ที3มีความยาวกว่า 
900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที3ให้ท่านเดนิเลือกซื@อสนิค้าต่างๆอย่างจุใจ อาท ิเช่น ร้านสนิค้า 98 เยน
ร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที3มีให้เลือกหลากหลายแบบที3เริ3มต้นราคาตั@งแต่ 1050 เยน ร้านขาย
เครื3องสาํอาง ร้านขายอปุกรณเ์กี3ยวกบัสนุัข ร้านขายผลไม้พื@นเมอืง ร้านเกมส ์ร้านขายเสื@อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ  

 
 บริการอาหารคํ3า ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ตบ์ารบ์คิีวปิ@ งย่าง สไตลเ์จงกิสข่าน โดยการนาํ 

เนื@อแกะส่วนต่างๆ อกีทั@งอาหารทะเลสดใหม่ ย่างบนเตาไฟ พร้อมเครื3องเคยีงผกัสด เสร์ิฟพร้อมซอสสตูรเดด็
ต้นตาํรับ พิเศษสดุ ๆ พร้อมเสร์ิฟเบยีร์ และเครื3องดื3มซอฟทด์ริงคแ์บบไม่จาํกดั 

ที4พกั   RENAISSANCE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วนัที4หกของการเดินทาง  (6)  ชิโตเสะ -  โลกแห่งรอยซ ์ช็อกโกแล็ต  - สุวรรณภูมิ 
เชา้                บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิชิโตเสะ โดยรถบสัของโรงแรม 
 หากเวลาเอื@ออาํนวย นาํท่านเยี3ยมชม “โลกแห่งรอยซ์ ช็อกโกแล็ต” ท่านสามารถเลือกซื@ อชอ็กโกแลต็สดที3ม ี

ความอร่อยที3สุดอีกยี3 ห้อหนึ3 งบนเกาะฮอกไกโด ด้วยกรรมวิธีที3ใส่ใจทุกขั@นตอนการผลิต และวัตถุดิบที3มี
คุณภาพสงูให้ทาํผลิตภัณฑข์องรอยซ์ เป็นที3ยอมรับของผู้ที3รักและหลงใหลในความอร่อยของชอ็กโกแลต็อย่าง
พลาดไม่ได้...  

10.45 น.  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทย เที3ยวบนิที3  TG671 
15.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ   
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อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทั 4วไป  สมาชิกบตัร

หลกั 
สมาชิกบตัร

เสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 87,900.- 84,900.- 86,400.- 

เด็กอายุตํ 4ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   83,900.- 80,900.- 82,400.- 

เด็กอายุตํ 4ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 79,900.- 76,900.- 78,400.- 

เด็กอายุตํ 4ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 75,900.- 72,900.- 74,400.- 

พกัเดี4ยว เพิ4มท่านละ   15,000.- 15,000.- 15,000.- 

 
คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 849 849 
เด็กอายตํุ 4ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   809 809 
เด็กอายตํุ 4ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 769 769 
เด็กอายตํุ 4ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 729 729 
พกัเดี4ยว ไดร้บัคะแนนเพิ4มท่านละ   150 150 

 
- โปรแกรมนี@ สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที4ไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 
หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี3ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื3องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัรา
แลกเปลี3ยน และ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการยกเลิกการเดนิทางหรือเปลี3ยนแปลงอตัราค่าบริการ ในกรณทีี3มผู้ีเดนิทางตํ3ากว่า 15
ท่าน  
 
อตัราค่าบริการนี@ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื4องบิน ไป – กลบัชั@นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที3ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มภาษี
สนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าที3พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที3ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที3ได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี3คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 
5. ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  1,000,000.- บาท 
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อตัราค่าบริการนี@ ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครื3องดื3ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที3จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพิ3ม 
3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษีเชื@ อเพลิงที4ทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิ4มเติมอีก !!!!! 

 
เงื4อนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท   ชาํระยอดทั@งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 
14 วนั 

• ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั3งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์ แอนด ์ เอเยนซี4 (ประเทศไทย)  
จํากดั 

• ชําระโดยเงินสด 
โอนเขา้บญัชี  บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซี4 (ประเทศไทย) จํากดั 

ธนาคารกสิกรไทย    สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  
เลขที4  639-1-00263-9   บญัชีกระแสรายวนั 
 

หมายเหตุและเงื4อนไขในการรบับริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ไม่รับท่านผู้เดินทางที3เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที3

รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื3มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื3น, หรือพยายาม
สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั@งนี@ เพื3อความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ไม่รับท่านผู้เดนิทางที3มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั@งนี@ เพื3อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารก
ในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ไม่รับท่านผู้เดนิทางที3มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื3นเพื3อไปทาํงาน หรือเพื3อการอื3นใดอนั
มใิช่การท่องเที3ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที3ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์
เพื3อหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดนิทางสาํหรับท่านที3ต้องใช้
รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที3มีเดก็ทารกอายุตํ3ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 
(กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื3อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง
รบกวนผู้เดนิทางท่านอื3น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที3เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ในการยกสิทธปิระโยชน์ของท่านที3จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที3กาํหนด 
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที3แจ้งชื3อรอไว้ ทั@งนี@ เพื3อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื3น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี3มผู้ีเดนิทางตํ3ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื3นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี3ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิ}ในการคนืเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง    7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 
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10. ในกรณีที3ท่านขอเปลี3ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ในการคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ3ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื3นวีซ่าและค่าเปลี3ยนชื3อตั�วเครื3องบนิเท่านั@น เว้นแต่ตั�วเครื3องบินที3ไม่อนุญาตให้
เปลี3ยนชื3อหรือคนืตั�ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื3นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื3นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ไม่รับผิดชอบต่อการที3ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื3องมาจาก

เหตผุลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ3งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเสื3อมเสยี รวมถงึการที3มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที3ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดินทางที3ประสงค์จะซื@ อตั�วเครื3องบินภายในประเทศเพิ3มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาํเนินการใด ๆ ที3ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื3อขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์
นั@นๆ หากท่านผู้เดินทางซื@ อตั�วหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั@น ๆ ไม่
สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที3เกดิขึ@น 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที3ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า
รายการท่องเที3ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี3ยนแปลงของโรงแรมที3พัก หรือการ
ปรับเปลี3ยนรายการท่องเที3ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ}ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ใน
กรณีที3เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ในการเปลี3ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั@งนี@ เพื3อคาํนึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที3สดุ 

15. สถานที3ท่องเที3ยวที3ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที3ท่องเที3ยวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ 
จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที3ระบุไว้ในเอกสารของสถานที3นั@น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี3ยนรายการเพื3อให้ท่านสามารถ
เข้าชมได้   แต่ในกรณทีี3มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื3นใดเกดิขึ@นระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที3ท่องเที3ยว
ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ}ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ@นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื3องจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที3ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที3บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที3นั3งบนเครื3องบนิเป็นไปตามเงื3อนไขตั�วเครื3องบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งที3นั3งได้เอง ทั@งนี@บริษัทฯ จะพยายามจัดที3นั3งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที3สดุภายใต้ลักษณะ
ตาํแหน่งที3นั3งแบบหมู่คณะที3สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที3ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที3เชื3อมั3นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ3งประสงค์จะ
เดนิทางไปท่องเที3ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที3ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมื4อท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื4อนไขที4บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Color of Summer Hokkaido Lavender 6D4N_ Jul – Aug 15 10 | P a g e  
อลิิท ฮอลิเดย์  ดูแล... กนัและกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


