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ทวัร์เอื 	องหลวง 

    HOKKAIDO  

   FLORAL JOURNEY 

       เดนิทาง 11-17 พฤษภาคม ����  
(  วัน !คืน) 

    SHIZUNAI - FURANO – KAMIYUBETSU - ESASHI - BIEI - SAPPORO 
 

• Shinhidaka เที:ยวชมถนนสายซากรุะที:ยาวถึง " กิโลเมตร พร้อมอิ:มอร่อย และสนกุสนานกบั
การรับประทานอาหารแบบฮานามิใต้ต้นซากรุะ  

• Furano สโนว์รีสอร์ตที:เตม็ไปด้วยทุง่ดอกไม้หลายหลากในฤดใูบไม้ผลิ 

• Kamiyubetsu ชมทุง่ดอกทิวลิปหลากสีสนัที:มีมากถึง �,200,000 ดอก จาก ��� สายพนัธุ์   

• Esashi ชมเมือง unseen เมืองริมทะเลโอโคสตก์ทางเหนือสดุของเกาะฮอกไกโด  

• Biei เมืองเล็กที:เตม็ไปด้วยเสนห์่แบบธรรมชาติ บนถนนสายพาโนรามา และสายแพชเวิร์ค       

• Sapporo อิ:มอร่อยกบัอาหารทะเลสดุอลงัการ และปิดท้ายด้วยการช้อปปิ�งอย่างจใุจ 

• อาหารสดุพิเศษทกุมื �อ เนื �อวากิว โทโร หอยเมน่ฮอกไกโด ปลาไหลญี:ปุ่ น กุ้ งโบตั[น                   
ปยูกัษ์ทาราบะ และปขูนฮอกไกโด 

• นอกจากนี �คณุจะได้อิ:มอร่อยกบัอาหารสดุพิเศษ อาทิ เนื �อวากิว โทโร่ หอยเมน่ ปยูกัษ์ทาราบะ            
และปขูนฮอกไกโด พร้อมบริการชาเขียว ชาข้าว และขนมญี:ปุ่ นตลอดการเดนิทาง อีกทั �งสมัผสั
วฒันธรรมญี:ปุ่ น และผอ่นคลายกบัการแชนํ่ �าแร่ออนเซน 

 
 

ดําเนินการโดย บริษัท ทวัร์เอื �องหลวง จํากดั ใบอนญุาตเลขที: ��/�__�" 

วันอาทติย์ที& �� พฤษภาคม                         BANGKOK   
 
20:30 คณะเดนิทางพร้อมกนั ณ. อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั �น b ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  

ประตทูางเข้าหมายเลข � เคาน์เตอร์ A  โดยมีเจ้าหน้าที:ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
และอํานวยความสะดวก  
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23:45 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯไปเกาะฮอกไกโด ประเทศญี:ปุ่ น โดยสายการบินไทย  
เที:ยวบนิที: TG 670 ( ใช้เวลาเดนิทางประมาณ _ ชั:วโมง 4$ นาที ) 
 

วันจันทร์ที& 12 พฤษภาคม       BANGKOK – CHITOSE – SHINHIDAKA  
 

     
 

08:30 เดนิทางถึงสนามบนิ New Chitose  ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองผู้ โดยสารขาเข้า  
09.00 นําทา่นเดนิทางสูเ่มือง Shinhidaka ซึ:งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของฮอกไกโด  
�1.0� ถึง Shizunai Nijukken ชมซากรุะชนิด Ezoyamazakura  บน ถนนสายซากรุะที:มีความยาว 

" กิโลเมตร เป็นถนนที:มีต้นซากรุะมากที:สดุในญี:ปุ่ น จะมีต้นซากรุะประมาณ 3,��� ต้น    
��.�� นําทกุทา่นรับประทานอาหารกลางวนัแบบ Hanami ใต้ต้นซากรุะจากนั �นแวะหมู่บ้าน 
 เกษตรกรรม เพื:อชมฟาร์มเพาะเห็ดชิตาเกะ  ที:เพาะแบบธรรมชาต ิ 
�".��  รับประทานอาหารคํ:า เป็นสกีุ �ญี:ปุ่ น ณ ร้านอาหารท้องถิ:น  
��.�� นําทา่นเข้าพกัโรงแรม Shizunai  Eclipse Hotel 
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วันอังคารที& 13 พฤษภาคม                  SHINHIDAKA - FURANO 
 

   
 
��.�� รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที:พกั หลงัอาหารเช้านําทา่นสูฟ่าร์มผลไม้ ให้ทา่นได้เก็บสตรอ

เบอร์รี: ซึ:งผลไม้ประจําฤด ูรับประทานอยา่งสนสุนาน  จากนั �นนําท่านเดินทางสูเ่มือง  Furano 
เมืองแหง่ท้องทุง่ดอกไม้ $ สี และสกียามหนาว ชึ:งจะมีทุง่ดอกทิวลิป ไอริส กหุลาบ ป๊อบปี� 
มสัตาร์ด หรือแม้กระทั:งลาเวนเดอร์  ทั �งนี �เพราะเมือง Furano ถกูห้อมล้อมด้วยขนุเขาไมว่า่จะ
เป็นเทิอกเขาไดเซ็ตส ึและเทือกเขายบูาริ อีกทั �งสภาพดนิแถบนั �นมีแร่ธาตจุากภเูขาไฟ จงึทําให้
มีการเกษตรกรรมที:มีผลผลิตหลายอยา่ง ทั �งทุง่ดอกไม้ องุ่น(เพื:อทําไวน์)   

��.�� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านปลาไหลญี:ปุ่ นยา่ง ที:นุม่นวลหอมกรุ่น หรือทา่นอาจเลือก
เป็นข้าวหน้าเทมปรุะที:กรอบอร่อยพร้อมนํ �าซอสที:กลมกล่อม   

 จากนั �นนําทา่นเข้าพกัโรงแรม New Furano Prince Hotel เป็นโรงแรมขนาดใหญ่มี Hot spring 
 แบบธรรมชาตทิั �ง  indoor และ open air ให้ทา่นได้แชนํ่ �าแร่ออนเซนเพื:อผอ่นคลายและเพื:อ 
สขุภาพผิว บริเวณโรงแรมมีร้านค้าขายสินค้าพื �นเมืองจําพวกงานฝีมือตา่งๆ โดยทําเป็น 
กระทอ่มเป็นหลงัๆอยูบ่นเนินทา่มกลางป่าไม้ที:ร่มรื:น   

��.�� รับประทานอาหารคํ:า Buffet ณ โรงแรมที:พกั   
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วันพุธที& 14 พฤษภาคม             FURANO – KAMIYUBETSU –  ESASHI 

 

    
 
08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที:พกั 

หลงัจากนั �นออกเดนิทางชมทุง่ทิวลิปหลากสีอนังดงามที:สวน ทิวลิปเมือง Kamiyubetsu  
 เป็นสวนที:มีชื:อสียงและใหญ่ที:สดุ ตั �งอยูที่:เมือง Yubetsu ชายฝั:งทะเลโอโคสต์ ภายในสวนจดั 
แสดงทิวลิปพนัธุ์ตา่งๆกวา่ � ล้านต้น บนพื �นที: "�,000 ตร.ม.   

��.�� รับประทานอาหารกลางวนั ทา่มกลางธรรมชาตริิมทะเลโอโคอตสค์ บริการทา่นด้วยปยูกัษ์ 
(ทาราบะ)จากนั �นนําทา่นเดินทางไปเมือง Esashi  เป็นเมืองที:มีประวตัเิก่าแก่จากการขดุพบ 
โบราณวตัถ ุและเป็นเมืองตอ่เนื:องมา จนถึงยคุเอโดะปัจจบุนัเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลโอคอตสค์  
ชาวเมืองสว่นใหญ่เป็นชาวประมง และมีทา่เรือ สําหรับขึ �นอาหารทะเลสดๆโดยเฉพาะ 
ปขูนฮอกไกโด ที:ได้ชื:อวา่อร่อยที:สดุในญี:ปุ่ น เข้าที:พกัโรงแรม Utanobori Green Park ซึ:งเป็น 
รีสอร์ทที:อยูท่่ามกลางป่าเขาและธรรมชาตทีิ:ยงับริสทุธิ�                                                                 
รับประทานอาหารคํ:ามื �อพิเศษ บริการทา่นด้วยปขูนที:อร่อยที:สดุในญี:ปุ่ น พร้อมทั �งอาหาร
พื �นเมืองตา่งๆ เชน่ ปลาแซลมอน ที:จบัได้จากแม่นํ �า หรือ เห็ดป่าที:เกิดตามธรรมชาต ิให้ทา่นได้
อิ:มอร่อยกนัอย่างเตม็ที: ให้ท่านได้ร่วมทํากิจกรรมทางวฒันธรรม เชน่ การทําซูชิ โมจิสด โซบะ 
ชมการตีกลองญี:ปุ่ นที:แสนระทกึใจ ชมการสาธิตการแลป่ลาแซลมอน และร่วมดื:มสาเกกบัชาว
พื �นเมืองที:มาต้อนรับ 
ก่อนเข้านอน ให้ทา่นได้แชนํ่ �าแร่ออนเซ็นเพื:อผ่อนคลายและหลบัสบาย 
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วันพฤหัสที& 15 พฤษภาคม                          ESASHI - BIEI 

              

   
 
08.00 รับประทานอาหารเช้าที:โรงแรม 

จากนั �นนําทา่นเดนิทางสูเ่มือง Biei มีที:มาจากชื:อเดมิที:ชาวไอน ุชนพื �นเมืองเดมิของฮอกไกโด 
เรียกบริเวณแถบนี �วา่ Piya ตอ่มาเมื:อชาวญี:ปุ่ นมาตั �งรกรากและพยายามเลียนเสียงด้วย
ตวัอกัษรคนัจิ ก็กลายเป็น Biei ที:แปลว่า “สวยงามและสกุสวา่งราวกบักษัตริย์”  ขึ �นมา บเิอเป็น
เมืองเล็กที:เงียบสงบ แตก็่แฝงด้วยความงาม   อาชีพหลกัของคนที:นี � คือ เกษตรกรรม โดยมี
ผลผลิตทางการเกษตรที:โดง่ดงัและขึ �นชื:อก็คือ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด มนัฝรั:ง เมลอ่น  

 แวะรับประทานอาหารกลางวนัเป็นเนื �อยา่งอนัแสนนุม่ที:เมือง Asahikawa แล้วออกเดินทางตอ่ 
 เพื:อเข้าเมืองBiei  แวะชมนํ �าตก Shirahige เป็น � ใน $ ของนํ �าตกที:สวยที:สดุบนเกาะฮอกไกโด  

มีความสงูประมาณ !� เมตร ความโดเดน่ที:เรียกว่าไมเ่หมือนที:ไหนของนํ �าตกแหง่นี �คือนํ �าที:ไหล 
จากแหลง่นํ �าบาดาลโดยออกมาจากรอยแตกของหน้าผา แล้วไหลลงสูแ่มนํ่ �า Biei ที:อยู่เบื �องลา่ง  
นอกจากนี �ความพิเศษยงัอยู่ที:สีของแมนํ่ �า Biei ที:มีสีฟ้าอมเขียว ซึ:งเป็นผลมาจากแร่โคบอลต์ 
นั:นเอง  
จากนั �นเข้าพกั โรงแรม Shirogane Park Hill   ให้ทา่นได้แชนํ่ �าแร่ออนเซ็นเพื:อผ่อนคลายจาก
การเดนิทาง 

18.00 รับประทานอาหารคํ:า ณ โรงแรมที:พกั 
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วันศุกร์ที& 16 พฤษภาคม                           BIEI - SAPPORO 

 

   
 

��.�� รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 จากนั �นนําทา่นเดนิทางสูเ่มืองซบัโปโร เมืองใหญ่ที:สดุของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อนัดบั b 

ของประเทศ  ซบัโปโรเป็นเมืองใหม ่อายแุค ่���ปีกวา่ๆ บ้านเรือนออกสไตล์บ้านเมืองหนาว
แบบฝรั:ง  

 อาหารกลางวนั รับประทาน ที:ตลาดปลานิโจ (Nijo Fish Market)  
 จากนั �นพาทกุทา่นไปยา่นช้อปปิ�งTanuki Koji เป็นยา่นที:มีสินค้าหลากหลายให้เลือก โดยปิด

ถนนทําเป็นทางคนเดิน มีหลงัคาคลมุ ความยาวเกือบ � ก.ม. ร้านค้าจะตั �งตลอดสองข้างทาง มี
ทั �งของที:ระลกึ ขนมหวาน ของเลน่ เครื:องสําอาง ร้านอาหาร เสื �อผ้า  แล้วนําทกุทา่นเข้าพกั ณ 
โรงแรม Mitsui Garden เป็นโรงแรมทนัสมยัที:อยูใ่จกลางเมืองซบัโปโร 

 อาหารคํ:าจะปิดท้ายด้วยร้านNanda บฟุเฟต์ป ูและไลน์อาหารสดุอลงัการ ทั �งสารพดัซีฟู้ ด หอย 
กุ้ ง ปลาหมกึ ปลา เนื �อยา่ง ซูชิ ซาซิมิ ของทอดตา่งๆ ขนมหวาน เค้ก พดุดิ �ง ฟองด ู
ก่อนเข้านอน ให้ทา่นได้แชนํ่ �าแร่ออนเซ็นเพื:อผ่อนคลายและหลบัสบาย 
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วันเสาร์ที& 17 พฤษภาคม                         SAPPORO - BANGKOK 
 
06.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
07.00 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ New Chitose 
10.45 ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ ด้วยเที:ยวบนิ TG 671 
15.45 ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพและเปี: ยมด้วยความประทบัใจ 
 

………………………………………………………………… 
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อัตราค่าบริการ 
  HOKKAIDO FLORAL JOURNEY ( 7 วนั 5 คืน ) ราคา ต่อท่าน (บาท) 

  ราคาผู้ใหญ่ชั �นประหยดั (พกัคู)่ ทา่นละ 89,800 
  ราคาเด็กตํ:ากวา่ 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ( ไมมี่เตียงเสริม ) 81,380 
  เดนิทางชั �นธุรกิจ (พกัคู)่ ทา่นละ 122,200 
  พกัห้องดี:ยว เพิ:มทา่นละ 12,180 
หมายเหต ุ 
- ราคาผู้ใหญ่ชั �นประหยดั สําหรับการเดนิทาง 25 ทา่นขึ �นไป  
- สําหรับราคาชั �นธุรกิจข้างต้น ต้องมีการเดินทาง 5 ทา่นขึ �นไป  
- เดนิทางชั �นธุรกิจสะสมไมล์ Royal Orchid Plus  ได้ตามปกติ 125% 
- เดนิทางชั �นประหยดัราคาหมูค่ณะสะสมไมล์ Royal Orchid Plus ได้ 50% 
 

ราคาทวัร์รวม 
 
- บตัรโดยสารเครื:องบนิไป–กลบัชั �นประหยดัแบบหมูค่ณะ( กรุงเทพฯ – ชิโตเสะ - กรุงเทพฯ ) 
- ภาษีสนามบิน และ คา่ธรรมเนียมนํ �ามนัเชื �อเพลิง 
  (อาจมีการเรียกเก็บเพิ:ม กรณีมีการเปลี:ยนแปลงของคา่ธรรมเนียมเชื �อเพลิง) 
- ที:พกั $ คืน และอาหารตามที:ระบใุนรายการ 
- รถบริการรับ-สง่ สนามบนิ-โรงแรม ตลอดจนนําเที:ยวตามรายการ 
- คา่เข้าชมสถานที:ทอ่งเที:ยวตามที:ระบใุนรายการ 
- คา่ทิปพนกังานขบัรถ 
- มคัคเุทศก์ชาวไทยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 
- ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงื:อนไขกรมธรรม์(สําหรับอายไุมเ่กิน "� ปี) 
- สมัภาระนํ �าหนกั ไมเ่กินทา่นละ 20 กิโลกรัม สําหรับชั �นประหยดั และ 30 กิโลกรัมในชั �นธุรกิจ 
   ในกรณีที:นํ �าหนกัเกินกวา่ที:กําหนดสว่นเกินมีคา่ระวางประมาณ กิโลกรัมละ�15 บาท 
- ภาษีหกั ณ ที:จา่ย !% และภาษีมลูคา่เพิ:ม 7% 
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อตัรานี �ไมร่วม 
 
- คา่ธรรมเนียมการทําหนงัสือเดนิทาง 
- คา่ใช้จา่ยสว่นตวั   อาทิ คา่อาหารและเครื:องดื:มที:สั:งพิเศษ , คา่โทรศพัท์  , คา่ซกัรีด ,มินิบาร์ เป็นต้น 
- คา่ทิปมคัคเุทศก์ชาวไทย  
 

เงื:อนไขการชําระเงิน 
 
- ชําระมดัจํา  ทา่นละ 10,000  บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัสํารองที:นั:ง 
- ชําระเงินสว่นที:เหลือ ภายใน  �� วนัก่อนการเดนิทาง   
วิธีการชําระเงิน 

- ชําระเป็นเงินสด หรือบตัรเครดิตที:ทวัร์เอื �องหลวง สํานกังานหลานหลวง 
- ชําระโดยการโอนเงินเข้าบญัชี บริษัท ทวัร์เอื �องหลวง จํากดั 
   บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยการบนิไทย เลขที:บญัชี 612-2-04559-3  
   กรุณาสง่สําเนาการโอนเงิน พร้อมระบชืุ:อผู้ เดนิทาง และหมายเลขโทรศพัท์ เพื:อเป็นหลกัฐานการชําระ 
   เงินทาง   อีเมล์ sales@toureurngluang.com หรือทางโทรสาร 0-2288 7158 
หมายเหต ุ กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท หรือหนว่ยงาน กรุณาแจ้งลว่งหน้า พร้อมขอชื:อ-ที:อยู ่  
  เป็นภาษาองักฤษ   
 

เงื:อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 
 
การบอกยกเลิกการเดินทาง บริษัทการบินไทย ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินมดัจํา ทั �งหมด 
หากมีการยกเลิกการเดนิทางจะต้องแจ้งให้บริษัท การบินไทย ไมน้่อยกวา่ 20วนั ก่อนการเดนิทาง   
มิฉะนั �น บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินไมว่า่กรณีใด ๆ 
กรณีที:เจ้าหน้าที:ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงิน 
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เงื:อนไข และข้อกําหนดอื:นๆ 
 
- บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อนัเนื:องมาจากมีสิ:งผิด 
  กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื:นๆ 
- เมื:อออกบตัรโดยสารแล้วไมอ่นญุาตให้เปลี:ยนชื:อ/ เส้นทาง/ วนัเดนิทาง หรือเลื:อนชั �นการเดินทาง 
- กรณีที:จํานวนผู้ เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที:กําหนด การบนิไทย บริษัท ทวัร์เอื �องหลวง  
  ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี:ยนแปลงวนัเดินทาง หรือ ราคา ตามความเหมาะสม 


