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HOKKAIDO HAKODATE WINK WINK BY TG 6D4N

เดนิทางเดอืนมนีาคม-เมษายน ราคาเร ิม่ตน้ 39,991 บาท 

โดยสารการบนิไทย (TG) 

 
ไฮไลท ์ทวัร ์

- ข ึน้กระเชา้ไฟฟ้า ชมววิบนยอดเขาฮาโกดาเตะ  

- ชมบอ่โคลนและบอ่น า้รอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาต ิณ หบุเขานรกจโิกคดุาน ิ 

- ผา่นชมความสวยงามของหอคอยโกเรยีวคาค ุ  

- แวะชมววิทวิทศันท์ะเลสาบโทยะทีม่ชีือ่เสยีงของเกาะฮอกไกโด  

- แวะไปเก็บภาพกบัภเูขาไฟ เกดิใหม ่ณ “โชวะ ชนิซนั”  

- ชตัเตอรก์นัรวัรวั  กบั “คลองโอตาร”ุ  เลอืกซือ้กลอ่งดนตรทีีม่เีสยีงเพลงไพเราะมากมายที ่ “พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี  

- ชมอาคารนา่รกัสดใส มกีมิมคิ ที ่“โรงงานช็อคโกแลต อชิยิะ”  และ ปิดทา้ยกบัการชอ๊ปป้ิงที ่มติซุย เอาทเ์ล็ท    

JAPAN  
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

 20.30 น. นัดพบกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย (TG) 

  โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 

    23.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น เกาะฮอกไกโด โดยเทีย่วบนิที ่TG 670 ** [บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] ** 

 ** ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไทยแอรเ์วยเ์นือ่งจากตอ้งเป็นไปตามกฏระเบยีบของสายการบนิ

 ส าหรับการสุม่จับทีน่ั่งวา่งบนเครือ่งใหก้บัลกูคา้ 

Day 2 

สนามบนิชนิชโิตเสะ-โนโบรเิบ็ตส-ึหบุเขานรกจโิกคดุาน-ิฮาโกดาเตะ-ยา่นโมโตมาช ิ 

กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ยอดเขาฮาโกดาเตะ-โรงแรม 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

กระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ...  

09.30 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง โนโบรเิบ็ตส(ึNoboribetsu)เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของบอ่น ้าพุรอ้น จากนัน้น า

ทา่นชมเขาจโิกคดุาหน ิ(Jigokudani) หรอืเรยีกอกีอย่างวา่ “หบุเขานรก”อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาต ิShikotsu-

Toya เมอืง Noboribetsu ทีเ่รยีกวา่หบุเขานรกนัน้เพราะทีน่ีม่ทีัง้บอ่โคลนและบอ่น ้ารอ้นทีเ่ดอืดตามธรรมชาตกิระจาย

ไปทัว่บรเิวณเสมอืนนรกทีม่กีระทะทองแดงทีม่คีวนัรอ้นๆอยูต่ลอดเวลา และถอืเป็นแหลง่ก าเนดิน ้าแร่และออนเซนทีม่ี

ช ือ่เสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโด  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิชนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด)     

2 
โนโบรเิบ็ตส-ึหบุเขานรกจโิกคดุาน-ิฮาโกดาเตะ-ยา่นโมโตมาชิ

กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ยอดเขาฮาโกดาเตะ-โรงแรม 

 
  

FOUR POINT 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
โกดงัสแีดงAKARENGA-ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ผา่นชมหอคอยโก

เรยีวคาค-ุภเูขาโชวะชนิซนั-ทะเลสาบโทยะ-โรงแรม 
   

TOYAKO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ภเูขาไฟโยเทย-์สวนฟคูดิาช-ิโอตารุ-คลองโอตารุ-ถนนซาไคมาจ ิ

พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร-ีพพิธิภัณฑเ์ครือ่งแกว้คไิทจ-ิซปัโปโร 

โรงงานชอ็คโกแลต-ดวิตีฟ้ร-ีถนนทานุกโิคจ-ิเมนูปู 3 ชนดิ  

   
TMARK SAPPORO 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ตกึรัฐบาลเกา่-หอนาฬกิา-JR TOWER-ศาลเจา้ฮอกไกโด 

มติซยุเอาทเ์ล็ท-โรงแรม    
   

TMARK SAPPORO 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชนิชโิตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบนิสวุรรณภมู ิ    

     

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate)   เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ตอนใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืงใหญ่

อันดับ 3 ของเกาะ จากนัน้ไปที ่ยา่นโมโตมาจ ิ( Motomachi District ) ซึง่เป็นเขตประวัตศิาสตรข์องเมอืงฮาโก

ดาเตะที่ไดร้วมไวใ้นรูปของสถาปัตยกรรมสไตลย์ุโรป ซึง่ไดรั้บอทิธพิลมาตัง้แต่สมัยญี่ปุ่ นเปิดประเทศท าการคา้กับ

ตา่งชาตใินปี 1854 และเป็นผลท าใหพ้่อคา้จาก รัสเซยี จนี และ ชาตติะวันตกหลั่งไหลเขา้มาตดิต่อคา้ขายกันมากอกี

ทัง้ยังมกีารตัง้รกรากถิน่ฐานกันในนี้อกีดว้ย  โดยมสี ิง่ปลูกสรา้งทีน่่าสนใจ อาท ิศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public 

Hall) เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึง่เคยถูกใชเ้ป็นทีท่ าการของคณะผูป้กครองเมอืงตัง้แต่ปี 1900 และ โบสถรั์สเซยี 

(Russian Orthodox Church)โบสถท์ีท่ าใหน้กึยอ้นถงึอดตีอันรุ่งเรอืงของเมือ่งทา่ส าคัญ ไดเ้วลาสมควร ….น าทา่นไป  

น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ข ึน้สูย่อดเขาฮาโกดาเตะ ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงฮาโกดาเตะ (ใชเ้วลา 20 นาท)ี 

ขึน้ไปจดุชมววิทีจ่ะเห็นทศันียภาพทีส่วยทีส่ดุทีถ่อืเป็น 1 ใน 3 ทวิทัศน์ยามค า่คนือนังดงามของญีปุ่่ น (โดยอกีสองแห่ง

คอื ภเูขาอนิาสะ เมอืงนางาซาก ิกบั   ภเูขาร๊อคโกะ เมอืงโกเบ) 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FOUR POINT  หรอืเทยีบเทา่ 

Day 3 

บรเิวณอา่ว AKA RENGA - ผา่นชมหอคอยโกเรยีวคาค ุ- ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - ทะเลสาบโทยะ  

ภเูขาโชวะชนิซนั - โรงแรม  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม จากนัน้ ท าการเชค็เอาท ์ 

 จากนัน้น าท่านเทีย่ว บรเิวณอ่าวฮาโกดาเตะ เพือ่ชม โกดงัสแีดง AKA RENGA สามารถเดนิเล่นรอบๆ บรเิวณที่

หันหนา้เขา้หาทา่เรอืเพื่อชมภูมทิัศน์อันกวา้งใหญ่ จากนัน้ ผา่นชมหอคอยโกเรยีว

คาคุ  (Goryokaku Tower) เป็นหอคอยสงู 90 เมตร (ถา้รวมสายลอ่ฟ้า จะสงู 107 

เมตร) ดา้นบนเป็นรูปหา้เหลีย่ม ตัง้อยู่ทางทศิใต ้สรา้งขึน้ในปี 2006 จากนัน้น าทา่นสู ่

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วง

ตกึ เปิดเป็นประจ าทุกวัน ตัง้แตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหาร

ทะเลสด เชน่ ปยัูกษ์ ไขป่ลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต้า่งๆ บรเิวณ

ใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้นทีใ่ชว้ตัถดุบิแบบสดใหมจ่ากตลาดแหง่  นีอ้กีดว้ย 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาฮาโกดาเตะ 

บา่ย จากนัน้ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ ภูเขาไฟโชวะ ชนิซนั ซึง่เป็นหนึ่งในภูเขารุ่นใหม่ของ

ประเทศญีปุ่่ น  มคีวามสงู 290 เมตร  โดยประมาณ  และ มภีเูขาไฟอสู ุ ( Mt.Usu ) อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกัน  ซึง่เป็น

ภูเขาไฟทีใ่กลก้ับทะเลสาบโทยะ (Lake Toya)  ในอดตีเคยระเบดิมาแลว้ 4 ครัง้ในรอบ 100 ปี และครัง้ล่าสดุทีม่กีาร

ปะทนัุน้ เกดิขึน้ในปี 2000 ปิดทา้ยวนัดว้ย  ทะเลสาบโทยะ ( Lake Toya ) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มเีสน้

รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟอสูรุะเบดิ ตัง้อยู่ใกลก้บั ทะเลสาบชโิกส ึ(Lake Shikotsu) 

ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามพิเศษตรงทีน่ ้าจะไม่แข็งตัวในชว่งฤดูหนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะส าหรับเดนิ

เล่น ป่ันจักรยาน หรอืลอ่งเรอืชมทวิทัศน์ (Boat Cruise on Lake Toya) อันงดงาม กลางทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยู่ตรง

กลาง คอื เกาะนากาจมิะ 
 

**  ทา่นสามารถจา่ยเงนิเพือ่น่ังกระเชา้ไฟฟ้า ขึน้ไปชมทศันยีภาพบนภเูขาไฟอสูไุด ้  

และหากมองจากบนนัน้ลงมาทา่นจะเห็นววิของทะเลสาบโตยะ อย่างสวยงามทีส่ดุ ** 

 

ค า่ เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOYAKO LAKE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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รับประทานอาหารค า่ จากนัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกับการแชน่ ้าแจกธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น (Onsen) 

 

Day 4 

ภเูขาไฟโยเทย ์- สวนฟคูดิาช ิ- โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ-ถนนซาไคมาจ ิ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- 

พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้คไิทจ ิ- ซปัโปโร -โรงงานช็อคโกแลต - ดวิต ี ้ฟร ี- ถนนทานกุโิคจ-ิโรงแรม 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม ท าการเชค็เอาท ์.. และตรวจสอบสมัภาระ  

ออกเดนิทางสู ่ ภูเขาโยเทย ์( Mount Yotei ) ตัง้อยูใ่นเมอืงนเิซโกะ (Niseko) มฉีายาวา่ “ฟจู ิ แหง่ฮอกไกโด”  

เนือ่งจากมรีูปทรงกรวยทีส่มบรูณ์แบบเดยีวกบัภเูขาไฟฟจู ิแตส่งูนอ้ยกวา่ จงึมี

ชือ่เลน่วา่ “ฟจูนิอ้ย”  ใหท้า่นไดช้มววิจากรถบสั กอ่นเดนิทางตอ่ไปยัง สวนฟูค ิ

ดะช ิ(Fukidashi Park)  ซึง่มนี ้าพุธรรมชาตแิละธารน ้าธรรมชาตทิีเ่กดิจาก

การละลายของหมิะบนเขาโยเทย ์กอ่ใหเ้กดิน ้าตกขนาดเล็กทีม่นี ้าไหลออก

มาถงึ 80,000 ตนัตอ่วนั ซึง่เป็นน ้าแร่บรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟโดยตรง ใหท้า่นได ้

ถา่ยรูปทา่มกลางธรรมชาตทิีส่งบและสวยงามของแอง่น ้าตก สะพานไม ้และ

สวน โดยมภีเูขาไฟโยเทยเ์ป็นฉากหลงั จากนัน้ เดนิทางไปยัง เมอืงโอตารุ 

(Otaru) เมอืงทา่ทีอ่ยูท่างตอนเหนอื ของซัปโปโร (ใชเ้วลาราวๆ 2.15 

ชัว่โมง) ซึง่มจีดุเดน่ในเรือ่ง “คลอง” ทีส่วยงาม และโกดงั สมัยกอ่นทีเ่รยีงราย

รอบคลองเป็นฉากหลงัไปตลอดเสน้ทาง  .. ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบั คลองโอตารุ 

(Otaru Canal ) ทีม่คีวามสวยงามอย่างมาก  จากนัน้เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑ์

กลอ่งดนตร ี(music box museum)  ทีส่รา้งขึน้ในปี 1910 เป็นอาคารเกา่ 2 ชัน้ท าดว้ยอฐิแดง โดยทีภ่ายในมี

กลอ่งดนตรมีากมายใหเ้ลอืกซือ้กลบัเป็นของฝาก และยังสามารถตกแตง่ลวดลายเองไดด้ว้ย ... ดา้นหนา้อาคารแหง่นี้ก็

ม ีนาฬกิาไอน า้ (steam clock) ซึง่เป็นของทีส่ง่ตรงมาเมอืงแวนคเูวอร ์แคนาดา และเป็น 1 ใน 2 เรอืนในโลก

เทา่นัน้ จากนัน้ใหท้กุทา่นไดอ้สิระเดนิเลน่ที ่ ถนนซาไคมาจ ิ( Sakaimachi Street ) เป็นถนนคา้ขายทีไ่ดรั้บการ

อนุรักษ์ ตัง้อยู่กลางเมอืงโอตารุ รวมไปถงึรา้นชสีเคก้ อนัเลือ่งชือ่ Le Tao ก็ตัง้อยูบ่นถนนเสน้นีด้ว้ยเชน่กนั   และอกี

หนึง่ในรา้นทีน่่าสนใจน่ันคอื  โรงงานเครือ่งแกว้คไิทจ ิ (Kitaichi glass store house)  สรา้งเมือ่ปี 1891 โดยใช ้

หนิเป็นสว่นประกอบของอาคาร .. ภายในมผีลติภัณฑต์า่งๆทีเ่ป็นเครือ่งแกว้ ทัง้ภาชนะเครือ่งครัวตา่งๆ และมหีอ้งน ้าชา

ทีป่ระดบัโคมไฟถงึ 167 ตวัเพือ่สรา้งบรรยากาศทีส่ดุแสนจะประทบัใจอกี 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

    บา่ย เดนิทางเขา้มายัง เมอืงซปัโปโร  เมอืงหลักของเกาะฮอกไกโด และใหญ่เป็น

อนัดับหา้ของประเทศญีปุ่่ น ...จากนัน้เดนิทางไปยัง โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ 

( Ishiya Chocolate Park) ห รื อ   Shiroi Koibito Chocolate Park เ ป็ น 

Theme park ทีส่รา้งโดยบรษัิท อชิยิะ (Ishiya) ซึง่เป็นผูส้รา้งสรรขนมคุ๊กกีท้ีม่ ี

แผ่นคุ๊กกี้เนยบางๆ สองแผ่นประกบเขา้กับชัน้ช๊อคโกแลตขาว  จนไดช้ื่อว่า 

Shiroi Koibito (แปลวา่ คนรักสขีาว) และปัจจุบันนี้ก็เป็นของฝากขึน้ชือ่ทีส่ดุของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว .. จากนัน้

น าท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี  DUTY FREE จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิคจ ิแหล่ง

ทีต่ัง้ของหา้งสรรพ สนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เชน่ รา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้ง
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ดจิติอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 

KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo  

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร [เมนปู ู3 ชนดิ] 
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Day 5 

ตกึรฐับาลเกา่เมอืงซปัโปโร-หอนาฬกิา-JR TOWER-ศาลเจา้ฮอกไกโด-มติซุย เอาทเ์ล็ท -โรงแรม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นน าท่านชมตกึรฐับาลเก่าเมอืงซปัโปโร  ( Sapporo Old Government Office ) ที่สรา้งขึน้ในปี 1888 

บางครัง้ก็ถูกเรียกว่า “ตกึแดง” ซึง่มาจากตัวอาคารก่อดว้ยอฐิแดงทัง้หลัง (Agarenga)  รูปแบบอาคารเป็นทรงแปด

เหลีย่มทีเ่ลยีนแบบมาจากบา้นเรอืนในรัฐแมสซาชเูซสของอเมรกิา ไดเ้วลาอันสมควร จากนัน้น าทา่นชม “หอนาฬกิา” 

(clock tower)  สญัลักษณ์ของเมอืงซปัโปโร ซึง่ทีแ่หง่นี้ถกูสรา้งในชว่งปี 1878  อันเป็นชว่งทีก่ าลงับรูณะเมอืง  ตัง้อยู่

ในเขตพื้นทีข่องวทิยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรือนนาฬกิาซือ้มาจากกรุงบอสตัน ปัจจุบันนี้หอนาฬกิาแห่งนี้ กลายเป็น

พพิิธภัณฑท์ีจ่ัดแสดงเกีย่วกับประวัตศิาสตรข์องทีบ่รเิวณนี้  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ JR TOWER แหล่งทีต่ัง้ของ

หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เช่น รา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, 

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิค, รา้น 100 เยน, รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุ่น, รา้น MUTSUMOTO ขายยา

และเครือ่งส าอางค ์shishedo, kose, kiss, HKII, Kanebo, Marjorica เป็นตน้ใหอ้สิระทกุทา่น ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด หรอื เดมิชือ่ ศาลเจา้ซัปโปโร สรา้งขึน้ในสมัยเมจ ิศาลเจา้แห่งนี้ถอืเป็น

จุดศูนยร์วมจติใจของคนบนเกาะฮอกไกโด และปิดทา้ยดว้ยการไปชอ้ปป้ิงที ่ มติซุย เอาทเ์ล็ท เป็นหา้งสรรพสนิคา้

รูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่ทีเ่มอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวันออกซัปโปโร ใกล ้

เสน้ทางทีไ่ปยัง สนามบนิชโิตเซ ่... เปิดใหบ้รกิารเมือ่เดอืนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต์่างๆกวา่ 128 

รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ทีน่ั่ง และรา้นจ าหน่ายสนิคา้พื้นเมอืงและสนิคา้จากฟาร์ม

ทอ้งถิน่ประจ าฮอกไกโด ( Hokkaido Roko Farm Bridge ) 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
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สนามบนิชนิชโิตเสะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. ท าการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง  สนามบนิชนิชโิตเสะ 

08.00 น. ถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ  .. ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบนิไทย   เทีย่วบนิที ่  TG 671 

15.50 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ  กรงุเทพฯ   .. โดยสวสัดภิาพ 

 

**************************************************************** 
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HOKKAIDO HAKODATE WINK WINK BY TG 6D4N 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ 

06-11 มนีาคม 2561 40,991 40,991 39,991 8,900 

08-13 มนีาคม 2561 39,991 39,991 38,991 8,900 

13-18 มนีาคม 2561 39,991 39,991 38,991 8,900 

14-19 มนีาคม 2561 40,991 40,991 39,991 8,900 

15-20 มนีาคม 2561 44,991 44,991 43,991 8,900 

16-21 มนีาคม 2561 44,991 44,991 43,991 8,900 

28 มนีาคม-02 เมษายน 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

02-07 เมษายน 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

03-08 เมษายน 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

04-09 เมษายน 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

05-10 เมษายน 2561 57,991 57,991 56,991 8,900 

06-11 เมษายน 2561 [Bus1] 57,991 57,991 56,991 8,900 

06-11 เมษายน 2561 [Bus2] 57,991 57,991 56,991 8,900 

07-12 เมษายน 2561 57,991 57,991 56,991 8,900 

08-13 เมษายน 2561 57,991 57,991 56,991 8,900 

12-17 เมษายน 2561 59,991 59,991 58,991 8,900 

14-19 เมษายน 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

15-20 เมษายน 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

19-24 เมษายน 2561 48,991 48,991 47,991 8,900 

20-25 เมษายน 2561 48,991 48,991 47,991 8,900 

25-30 เมษายน 2561 48,991 48,991 47,991 8,900 

27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

02-07 พฤษภาคม 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

04-09 พฤษภาคม 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

09-14 พฤษภาคม 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

11-16 พฤษภาคม 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น ** 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  ** 

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 
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ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามที่

สถานทตูก าหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 



    

GT-CTS TG18 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

และไมเ่ขา้ ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


