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เทีย่วฮาโกดาเตะ เมอืงโรแมนตกิ สดุฟินกบัขาปยูกัษ ์
FREE WIFI ON BUS 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
วนัที1่ กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.30 น. นัดพบกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู2   เคานเ์ตอร ์ 

C สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

    23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น เกาะฮอกไกโด โดยเทีย่วบนิที ่ TG 670 

 

 

 

  

 
วนัที2่ ชโิทเซ-่โนโบรเิบ็ตส-ึโชวะชนิซนั-ยอดเขาอสุ-ุ จโิกกดุาน-ิทะเลสาบโทยะ 

08.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาที่
ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ***สาํคัญมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื 
ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 

 นําทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึสถานตากอากาศและน้ําแร่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด 
ซึง่มน้ํีารอ้นทีแ่ตกต่างกัน 11 ชนดิ นับเป็นน้ํารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุของญีปุ่่ น 
ภายในเมอืงแหง่นี้เต็มไปดว้ยโรงแรม และทีพั่กสไตลญ์ีปุ่่ นเรยีวกังมากมาย นําท่านชม จโิก
กุดาน ิหรอื หุบเขานรก ซึง่เกดิจากภูเขาไฟที่ยังไม่ดับถูกปกคลุมไปดว้ยหมอกควันและ
กลิน่ของกัมมะถัน ชมบ่อน้ําพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่
ยังคงอยู ่  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชม ภูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม่ มอีายนุอ้ย
ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้โดยการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตัวขึน้บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้วสาล ีมี
ความชสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดโิชวะ ปัจจุบันยังคงมคีวัน
กํามะถันลอยอยูเ่หนือปลอ่งภเูขาไฟ ภเูขาไฟแหง่นี้ตัง้อยูใ่กลก้ับภเูขาไฟอสุุ จากนัน้นําท่าน 
น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูย่อดเขาอุสุ เพือ่ชมทวิทัศน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมววิดา้นบน 
ทา่นสามารถมองเห็นทัศนยีภาพอันงดงามของ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภเูขาโชวะ
ชนิซนั(Showa Shinzan) และจดุชมววิอกีแหง่หนึง่ก็จะเห็นววิของมหาสมทุรและหลมุขนาด
ใหญ่ทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาไฟอุสใุนปี 1977 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกันนานถงึ 2 ปี จน
กลายเป็นภูเขาโชวะดังทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบัน ภูเขาไฟอุสุ (Usuzan) เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ

http://bit.ly/2NMk5YE
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สนทิ มคีวามสงู 733 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ในรอบรอ้ยปีทีผ่า่นมาเกดิการปะทุขึน้ 4 ครัง้ 
คอื ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึง่ทําใหเ้ถา้ถ่านจํานวนมากพุ่งออกมาเป็น
ระยะทางไกลทําลายอาคารต่าง ๆ ในพืน้ทีบ่างสวนของเมอืงโทยะโกะออนเซน นําท่านชม 
ศูนยอ์นุรกัษห์มสีนีํา้ตาล (BearPark) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสน้ํีาตาล นักท่องเที่ยว
สามารถเยีย่มชมลกูหมสีน้ํีาตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่มด่รุา้ย
โชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครตอ้งการ
ใกลช้ดิกวา่นี้ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ ”กรงมนุษย”์ ซึง่จะมองเห็นหมสีี

น้ําตาลเดนิผา่นไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผีา่นรูระบายอากาศเล็ก ๆ นอกจากนี้
ยังยังขายขนมปังและแอปเป้ิล ใหนั้กท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย นําท่านเดนิทางไป
ยัง ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอทุยานแหง่ชาตชิโิกทส ุเป็นทะเลสาบทีเ่กดิจากแอง่
ปากปลอ่งภเูขาไฟทีม่ขีนาดใหญอ่ันดับสามของญีปุ่่ น  และผลจากการระเบดิของภเูขาไฟทํา
ใหม้ลีาวาทับถมจนปิดกัน้ทางน้ําไหลไม่ใหอ้อกจากทะเลสาบได ้ดา้นหลังมภีูเขาอุสุและ
ภเูขาโชวะชนิซงั สว่นดา้นหนา้มภีเูขาโยเทอจิงึเป็นภาพทวิทัศน์ทีส่วยงามอยา่งยิง่ จนไดช้ือ่
วา่เป็นววิทีง่ดงามทีส่ดุอันดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว นําท่านพักคา้งคนื ณ ทีพั่ก
บรเิวณทะเลสาบ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 พักที ่TOYA HANABI  หรอืระดับเดยีวกัน อสิระใหท้า่นอาบน้ําแรร่วมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน) 

  
 
 
 
 
 

 
วนัที3่ โอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีสนกุสนานลานสก-ีJTC DUTY FREE-ซปัโปโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เชา้นีนํ้าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงทา่ทีเ่จรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่ง
ปลายศตวรรษที่ 19 ถงึ 20 และยังเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกับการทําเครือ่งแกว้ทีส่วยงาม 
และมสีไตลร์ปูทรงอันเป็นเอกลักษณ์ นําทา่นชม คลองโอตาร ุสญัลักษณ์ของเมอืงโอตารุที่
ไดรั้บความนยิมถา่ยภาพ มฉีากหลังเป็นหลังคาอาคารกอ่อฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จ
ในปี 1923 ถอืวา่เป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ ่
ลงสู่เรือขนถ่าย แลว้นําสนิคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลอง
ครึง่หนึ่งทําเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่นที่เหลอืไวค้รึง่หนึ่งก็ไดทํ้าการปรับปรุงเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรงุทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้่านรูปเป็นทีร่ะลกึ อสิระ
ใหท้่านรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นอิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เช่น 
พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้อันงดงามและ
หายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ 
ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกลอ่งดนตรี  ซึง่มกีลอ่งดนตรขีนาด
เล็กไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัวของท่านเอง รา้นขาย
เครื่องแกว้ ที่มีตั ้งแต่กระดิ่งแกว้อันจิ๋วไปจนถึงโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่างๆ ที่ท่าน
สามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ 
ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกันเลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอยา่งด ี และยังมอีกีหนึง่
รา้นทีท่า่นตอ้งมเีวลากับรา้นนี้ คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอรอ่ย ดว้ยบรรยากาศในรา้น
ตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขบักลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบอ๊กซ ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (Japanese Hokkei Set) 
นําท่านไปยัง SAPPORO BANKEI SKI AREA ลานสกทีีม่คีวามสงูถงึ 482 เมตร มลีูส่กี
ทัง้หมด 14 ลู่สก ีประกอบไปดว้ย คอรส์สําหรับมอืใหมแ่ละครอบครัว 6 คอรส์ เนนิลู่สกชีัน
ปานกลาง 4 คอรส์ และเนนิลูส่กแีบบยาก สําหรับผูท้ีช่ํานาญแลว้อกี 4 คอรส์  และม ีSNOW 
KIDS PARK สวนสนุกสําหรับเด็กเล็ก มที่อสไลเดอร์ ลฟิท์สายพานสําหรับผูท้ีไ่ม่เคยมี
ประสบการณ์ พรอ้มทัง้ศนูยอ์าหารและทีน่ั่งสําหรับนักพักบรกิาร (ราคาไมร่วมอปุกรณ์เครือ่ง
เล่นต่างๆ) นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซปัโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลาง
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ทางดา้นวัฒนธรรม เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ ซึง่เปรยีบเสมอืนประตูสู ่เกาะฮอก
ไกโด และเคยเป็นสถานทีจั่ดโอลมิปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก  
นําทา่นสู ่JTC DUTY FREE ชอปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีตา่งๆ ตามอัธยาศัย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
พักที ่SMILE PREMIER SAPPORO หรอืระดับเดยีวกัน 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที4่ อดตีศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร ิฟารค์-ตลาดปลาโจไก-ซปัโปโรโดม 
    มติซุย เอา้ทเ์ลท-ชอ้ปป้ิงยา่นทานกูโิคจ-ิยา่นซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 - อดตีอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (Former 

Hokkaido Govt. Office Building) (ตกึอฐิ
แดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค มลีักษณะพเิศษที่มี
หลังคายอดแหลมและกรอบหนา้ตา่งเป็นเอกลักษณ์ 
เปรียบเสมือนอนุสาวรีย์การบุกเบกิของฮอกไกโด 
ปัจจุบั นได รั้บการขึ้นทะ เบียนเ ป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของชาต ิ 

  - หอนาฬกิาประจําเมอืง (CLOCK TOWER) 
เป็นหอนาฬกิาทีดํ่ารงอยูใ่นฐานะสัญลักษณ์ของซัป
โปโร มีหนา้ปัดนาฬกิาทัง้สี่ดา้นที่ทําจากอเมริกา 
ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬกิาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น 
และเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวท่ัวโลกรูจั้ก และนิยม
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  

   - บรเิวณสวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Prome-
nade)  ซึง่เป็นสวนหยอ่มขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่จกลาง
เมอืงซัปโปโร มคีวามยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณ
เกาะกลางมสีวนหย่อมขนาดใหญ่ และยังเป็นที่ตัง้
ของหอคอยส่งสัญญาณซัปโปโร  SAPPORO 
TOWER ซึง่สามารถขึน้ไปชมววิแบบพาโนรามา
ของเมอืงซปัโปโรไดเ้ลยทเีดยีว  

  ซึ่งบริเวณนี้ในช่วงงาน เทศกาลหิมะซปัโปโร 
(Hokkaido Snow Festiva) คร ัง้ที ่69 
ประจําปี 2018  ( จัดขึ้นในระหว่างวันที่  5-11 
กมุภาพันธ)์ ซึง่เป็นงานเทศกาลฤดหูนาวสดุยิง่ใหญ่
ประจําปีของเมืองฮอกไกโดที่จัดขึน้ในช่วงเดือน
กุมภาพันธข์องทุกปี เป็นงานเทศกาลทีไ่ดรั้บความ
สนใจจากผูค้นทัง้ในและตา่งประเทศเป็นจํานวนมาก 
ซึง่แต่ละปีจะมนัีกท่องเที่ยวแห่เขา้ชมงานอย่างลน้
หลามโดยในปีลา่สดุมยีอดผูเ้ขา้ร่วมงานถงึ 2 ลา้นคนเลยทเีดยีว อกีทัง้ยังเป็นกจิกรรมที่
ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุของชาวญีปุ่่ นเลยก็วา่ได ้  

  - ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) 
ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น 
เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซัปโป
โร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง รา้นคา้
ตา่งๆ จําหน่ายอาหารทะเล เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไข่
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ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ ๆ ในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม 
และมันฝร่ังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  Donburi 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (Japanese Hokkei Set) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ซปัโปโรโดม (Sapporo Dome) เป็นสนามกฬีาในร่มขนาดยักษ์ สามารถ
จผุูช้มไดม้ากถงึ 80,000 คน เปิดใชเ้มือ่ปี 2001 ปัจจบุันใชเ้ป็นสนามสําหรับฝึกซอ้ม ทมีเบส
บอล Hokkaido Nippon-Ham Fighters และทมีฟตุบอล Condasole Sapporo ซึง่เมสซีเ่จ 
(ชนาธปิ สรงกระสนิธ)์ กองกลางทมีชาตไิทย ก็เล่นใหก้ับทมีคอนซาโดเลซัปโปโร แห่งนี้
ดว้ยเช่นกัน ถา้พูดถงึความทันสมัยของสนามแห่งนี้ ตัวสนามสามารถสลับชนิดของพืน้ได ้
ระหวา่งพืน้หญา้จรงิและพืน้หญา้เทยีม ใชเ้วลาสลับพืน้ทีป่ระมาณ 5 ชั่วโมงเท่านัน้ และยัง
เป็นทีใ่ชจั้ดนทิรรศการ หรอืคอนเสริต์ตา่งๆ ไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้ยังมจีุดชมววิ ทีทํ่าเป็นท่อ
ยื่นออกมา สามารถมองเห็นเมืองซัปโปโรไดท้ี่ความสูง 53 เมตร นําคณะเดนิทางไปยัง  
MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด เพยีบพรอ้มดว้ย
สนิคา้สําหรับทุกคนตัง้แต่แบรนด์ชัน้นําจากต่างประเทศ สนิคา้แฟชั่นหญงิชาย และเด็ก 
จนถงึอปุกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ท่ัวไป ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 130 แบ
รนด ์ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี ้จะมถีงึ 58 แบรนดท์ีเ่ป็นแบรนดท์ีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไก
โด และ 9 แบรนด์ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่ น นอกจากนี้ภายในหา้งยังมีศูนย์
อาหารขนาดใหญท่ีจ่ไุด ้650 ทีน่ั่ง เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ที่
ทีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลททีน่ี่จงึเต็มไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโด
และนักทอ่งเทีย่วจากตา่งชาตไิดส้มัผัส อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีย่า่น ถนนทานูกโิคจ ิแหลง่ช ้

อปป้ิงเกา่แกท่ีส่บืทอดมาตัง้แตย่คุบกุเบกิ เหมาะสําหรับจับจา่ยซือ้หาของฝากจากฮอกไกโด 
เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและ
ตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชือ่มต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งที่รองรับทุกสภาพ
อากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งกังวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ต็ม
ไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที่ ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ทีย่่าน
กนิดืม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซัปโปโร  มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะ
เต็มไปหมด แตส่ําหรับราเมน แนะนําตอ้งไปทีซ่อยนี้คอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน 
สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนดิเสน้ราเมนน้ําซปุรสชาตแิละเครือ่งเคราตา่ง ๆ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่ง  
พักที ่SMILE PREMIER SAPPORO หรอืระดับเดยีวกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที5่ ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 

นําทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 
 

10.30 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 
15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
ของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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กําหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งคู)่ 

เด็กอายตุํา่กวา่ 
2 ปี (พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่นละ 

28 ธนัวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562  59,888 12,900 10,900 

 

** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทปิ ตอ่ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น ท ัง้นีร้วม

ไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง 
(ขออนุญาตเก็บทรปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 
กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม
เพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท) 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 
 

 
 
บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันํา
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิช่น เร ิม่งาน 
08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถ
เพิม่เวลาการใช้รถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผู ้บรหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 

บาท (คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 คา่เปลีย่นแปลงตั๋วเครือ่งบนิ สําหรับผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลับ ไมพ่รอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามคา่ใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที)่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมน้ํีาหนักเกนิกวา่ทีท่างสายการบนิกําหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิ

กวา่ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ น

ไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี่ประสงค์พํานักระยะสัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ช ัว่โมง 
หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์

 ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดย
อตัโนมตั ิและไมค่นืคา่มดัจําทวัร ์เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋ว
เครือ่งบนิ 

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
 
 



PJP11D-TG HOKKAIDO OHHO NEW YEAR  5D3N พีเรียตปีใหม่ เท่ียวแบบฟินฟิน เท่ียวเตม็ เท่ียวคุ้ม 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งทําการ
วางการนัตคีา่มดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาลํา CHARTER FILGHT 
หรอื EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ือ่จองทวัร ์
ชําระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจ
คนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออก
เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง
กลับ ทา่นจะตอ้งชําคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดลําดับทีน่ั่ง ทาง
สายการบนิจะเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  

 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึน้ไป ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์

หากไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ และภาษีตั๋วทุกชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้กอ่น

วนัเดนิทาง 
 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่ก

ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรือวันเสาร์-อาทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศกแ์ละ
คนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ด ้
ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพ
การจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 คา่บรกิารทีท่่านชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุันใดทีทํ่าใหท้่านไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะ
ตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 
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 หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทําใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวร์
ท่านอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้
แตท่างตัวแทนบรษัิทฯ จะทําหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอื
ลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม
สถานทีต่า่ง ๆ ทีเ่กดิเหนอือํานาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิ
การสญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทาง
บรษัิทฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั ้งหมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่ง ๆ แลว้ 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะ
เขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถปุระสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีนํ่ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ สําหรับรายละเอยีด
ของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  ส ิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ที่อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญีปุ่่ น เช่น โรงแรมที่พัก (ทางบรษัิทฯ 
เตรยีมให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พํานักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 


