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JAPAN HOKKAIDO HAKODATE WINTER 

6 วนั 4 คืน 

สายการบินไทย / TG 



 
 

 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  25-30 มนีำคม 2563 

3-8 เมษำยน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว    
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิชิโตเซะ - - - - 

2 สนำมบินชิโตเซะ – เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี – 
หอนำฬิกำไอน ำ้โบรำณ – ลำนสก ีและกจิกรรมฤดูหนำวที ่คโิรโระ สกรีีสอร์ท  
ทะเลสำบโทยะ  

-   โทยะ โคฮังเทย์ 
หรือเทยีบเท่ำ 

3 นั่งกระเช้ำภูเขำโชวะชินซัน - เมืองฮำโกดำเตะ– ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำชิ 
ป้อมดำวโกเรียวคำคุ - นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำ  ขึน้สู่    ยอดเขำฮำโกดะเตะ   

 - - ฮำโกดำเตะ โคฮังเทย์ 
หรือเทยีบเท่ำ 

4 ตลำดเช้ำเมืองฮำโกดำเตะ – โกดงัอฐิแดง – โนโบริเบ็ทสึ – จโิคคุดำน ิ
เมืองซัปโปโร – ศำลเจ้ำฮอกไกโด - ช้อปป้ิงออิอน 

 - - ไดวะ รอยเน็ท ซัปโปโร  
 หรือเทยีบเท่ำ 

5 ซัปโปโร – ตลำดปลำโจไก - โรงงำนช้อคโกแลต –  
โอโดริพำร์ค – หอนำฬิกำ – อำคำรทีท่ ำกำรัฐสภำเก่ำ – ช้อปป้ิงทำนุกโิคจ ิ

  - ไดวะ รอยเน็ท ซัปโปโร  
 หรือเทยีบเท่ำ 

6 สนำมบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ  - - - 



 21.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 แถว 
C เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย 
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง  

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 23.55 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 670 
 

08.20 น. เดินทางถึง สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ เมืองท่าเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกซ่ึงมีร้านขาย
ของอยูต่ลอดสองขา้งทางดว้ยบรรยากาศโดยรอบรวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่
ได้ถูกออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การท าการคา้
ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นเองและประเทศในแถบยโุรปหลายประเทศ      
จากนั้นน าท่านเท่ียวชม คลองโอตำรุ ให้ท่านช่ืนชมทศันียภาพท่ีงดงามท่ีเป็นเอกลักษณ์และ
สัญลกัษณ์ของท่ีน่ี คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กล าเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงั

วนัแรกของกำรเดินทำง กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซะ - - - 

วนัที ่2           สนำมบินชิโตเซะ – เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – 
หอนำฬิกำไอน ำ้โบรำณ – ลำนสก ีและกจิกรรมฤดูหนำวที่ คิโรโระ สกรีีสอร์ท  
ทะเลสำบโทยะ  

- เทีย่ง เยน็ 

http://bit.ly/2NMk5YE


ท่ีอยู่ตามริมคลองเม่ือวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้
โกดงัไดง่้ายข้ึนตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดดัแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และ
พิพิธภณัฑ ์

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโอตำรุ ซ่ึงตวัอาคารมี 3 ชั้น ท่ีน่ี
ท่าน จะไดช้มกล่อง ดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เตม็ไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ 
รวมถึงท่านยงัสามารเลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ยท่านสามารถเลือกกล่องใส่
ตุก๊ตา เซรามิกและเพลงมาประกอบกนั ราคาตั้งแต่หลกัพนัถึงหม่ืนเยน ส่วนท่ีชั้นล่าง มีบริการ
น าเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทาง
พิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผสัและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่ำนได้ท ำกล่องดนตรี
น่ำรักๆในแบบทีท่่ำนช่ืนชอบด้วยตัวท่ำนเอง (ค่ำอุปกรณ์กำรท ำกล่องดนตรีไม่รวมอยู่ในค่ำทวัร์) 
ชมและถ่ายภาพกบั หอนำฬิกำไอน ำ้โบรำณ สัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุ 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
 ลำนสกคีิโรโระ สกีรีสอร์ท  เป็น 1 ในสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง แฟนเดย ์แฟนกนัแค่วนัเดียว 
ในหมู่บา้น Akaigawa  แห่งน้ีเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเล่นสกีท่ีมีหิมะคุณภาพดีเป็นสีขาวละเอียด
เหมือนแป้งท่ามกลางทศันียภาพท่ีสวยงามของภูเขา ท่ีน่ีมีกิจกรรมฤดูหนาวมากมายใหท้่านได้
สนุกกนัแบบเตม็อ่ิม อาทิ กระดานเล่ือน Sledge ไถลลงจากเนินหิมะ, ขบัรถ Snow Mobile 
ส าหรับคนท่ีช่ืนชอบความเร็ว, ข่ียาน Snow Segway ซ่ิงไปใหท้ัว่รีสอร์ท, ไปเล่น Snow Rafting 
ท่ีมีหนา้ตาคลา้ยบานานาโบต้ของบา้นเราแต่เล่นกนับนหิมะหรือชวนเพื่อนไปเดินป่าหิมะกนัก็ยงั
ได ้และไม่ตอ้งห่วงวา่มาท่ีน่ีเด็ก ๆ จะไม่สนุกเพราะทางรีสอร์ทเขามีโซนสนามเด็กเล่น และของ
เล่นแปลก ๆ อยา่ง Snow Bubble Ball ใหเ้ด็ก ๆ ไดเ้ล่นกนัอยา่งสนุกสนาน 
 (หมำยเหตุ.. ค่ำกจิกรรมทุกชนิดทีล่ำนสก ี ไม่รวมอยู่ในค่ำทวัร์ หำกท่ำนสนใจกรุณำติดต่อ
หัวหน้ำทวัร์ค่ะ  กจิกรรมบำงชนิดอำจไม่เปิดบริกำร ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัปริมำณหิมะในช่วงน้ันๆ)  
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    
         น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 

 



 
 

เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 
 จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้ำภูเขำโชวะชินซัน เพื่อชมความสวยงาม ซ่ึงเป็นภูเขาไฟลูกเล็กท่ีเกิด
ใหม่ล่าสุดเม่ือประมาณ 50 ปี นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่าประหลาดใจ ปัจจุบนัอยู่ใน
ความดูแลของรัฐบาลญ่ีปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ  

 
 

   จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองฮำโกดำเตะ 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

วนัที ่3           น่ังกระเช้ำภูเขำโชวะชินซัน - เมืองฮำโกดำเตะ– ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำชิ 
ป้อมดำวโกะเรียวคำคุ - น่ังกระเช้ำไฟฟ้ำ  ขึน้สู่    ยอดเขำฮำโกดะเตะ   

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



 เท่ียวชม ย่ำนโมโตมำชิ คือบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ บริเวณน้ีเป็นเนินลาดเอียงข้ึนไปตามเชิงเขา 
เม่ือมองลงมาจากถนนท่ีตดัข้ึนสู่ดา้นบน จะท าให้เห็นวิวทิวทศัน์ของท่าเรือ ในอดีตแถบน้ีเป็นท่ี
อยูอ่าศยัของพอ่คา้ต่างชาติท่ีเขา้มาท าการคา้ขายกบัญ่ีปุ่น จึงเกิดชมชุนต่างชาติข้ึนมา ส่ิงก่อสร้าง
บริเวณน้ีจึงมีทั้งโบสถ์ วดั สถานกงสุลเก่ารวมทั้งอาคารร้านค้าบ้านเรือนท่ีก่อสร้างในแบบ
สถาปัตยกรรมแบบยโุรป จึงท าใหย้า่นมกัมีคู่รักมาเดินเล่นจูงมือกนัตลอด 

 
จากนั้นใหท้่านสู่ ป้อมดำวโกะเรียวคะขุ ป้อมน้ีสร้างข้ึนเพื่อป้องกนัการรุกรานจากรัสเซียในสมยั
สงครามระหวา่งญ่ีปุ่น-รัสเซีย เป็นเวลายาวนาม 8 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1857 นบัวา่เป็นป้อมปราการ
แบบยโุรปในญ่ีปุ่นแห่งแรก และเป็นท่ีมัน่สุดทา้ยของกองทพัรัฐบาลโชกุน  โทะขงุาวะ ซ่ึงต่อสู้
กบักองทพัของฝ่ายรัฐบาลในยคุฟ้ืนฟูประเทศสมยัเมจิ ค  าวา่โกะเรียวคะข ุหมายถึง หา้แฉก 
เหมือนรูปดาว มีหอสูง 60 เมตรซ่ึงสามารถข้ึนไปชมววิ สามารถมองเห็นไดก้ระทัง่ภูเขาฮาโกดะ
เตะ ในช่วงเดือนพฤษภาคมท่ีน่ีจะเตม็ไปดว้ยตน้ซากุระท่ีแข่งแยง่กนัเบ่งบานกนันบัไม่ถว้น  

 
 น่ังกระเช้ำชมเมืองฮำโกดำเตะ สามารถชมววิทศัน์ในยามค ่าคืนท่ีติด 1 ใน 3 วิวยามค ่าคืนท่ีสวย

สุดยอดในโลก ในระดบัความสูง 334 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เม่ือมองลงมาจะพบวิวอนั
สวยงามของตวัเมืองฮาโกดาเตะ ท่ีมีน ้ าทะเลขนาบอยูท่ ั้งสองดา้น เม่ือเวลาพบค ่าบา้นเรือนและ
ถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงท าให้เห็นแสงระยิบระยบั ท่านสามารถชมความงามของวิวเมืองฮาโก
ดาเตะได ้

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม ฮำโกดำเตะ โคฮังเทย์ หรือเทยีบเท่ำ 

 
เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  เดินทางสู่ ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ มีพื้นท่ีประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเปิดเป็นประจ าทุกวนั ตั้งแต่ตอน
เชา้ตีหา้ถึงเท่ียงตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด บริเวณใกลเ้คียงมีร้านอาหารหลายร้านให้
ท่านไดล้ิ้มลอง 

 
  โกดังอิฐแดงเก่ำ เป็นอาคารอิฐแดงท่ีตั้งอยูริ่มถนนท่ีทอดยาวเรียบอ่าวติดทะเล บริเวณน้ีมีอาคาร

อิฐแดงตั้งอยูป่ระมาณ 5-6 หลงั เป็นอาคารใหม่ท่ีสร้างข้ึนมาแทนท่ีโกดงัสินคา้เก่าท่ีถูกไฟไหมไ้ป 
ภายในอาคารเป็นร้านคา้ ท่ีมีทั้งร้านขายของท่ีระลึก ร้านเส้ือผา้ ของเล่น ก๊ิฟชอ้ป และร้านอาหาร 

วนัที ่4           ตลำดเช้ำเมืองฮำโกดำเตะ – โกดังอฐิแดง – โนโบริเบ็ทสึ – จิโคคุดำนิ 
เมืองซัปโปโร – ศำลเจ้ำฮอกไกโด - ช้อปป้ิงออิอน 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



สถานท่ีน่ีกลายเป็นสถานท่ีสุดโรแมนติกอีกแห่งของฮาโกดาเตะ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั 

 
 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
จากนั้นน าท่านชมหุบเขำนรก จิโกกุดำนิ บ่อน ้าแร่ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน  NOBORIBETSU  มีควนัร้อน
พวยพุง่ออกมาจากพื้นหินพร้อมกบักล่ินก ามะถนัซ่ึงเป็นร่องรอยของปล่องภูเขาไฟท่ีกลายมาเป็น
บ่อน ้าร้อนซ่ึงมีปากกวา้ง  450  เมตร 
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร 
น าท่านชม ศำลเจ้ำฮอกไกโด หรือ เดิมช่ือ ศาลเจา้ซปัโปโร เปล่ียนเพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ 
ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบ
สุข ถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีสาหรับให้คน
ทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่ ห้ำงจัสโก้ ออิอน อิสระใหท้่านเลือกซ้ือของฝาก สินคา้ และผลิตภณัฑ์
ทอ้งถ่ิน  ของเมืองฮอกไกโด หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัหา้งออิอน แหล่งใหญ่รวบรวมสินคา้
หลากหลายชนิดรอใหท้่านเลือกซ้ือ อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่น าสมยั กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอาง ของ
ท่ีระลึก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีกมากมาย เป็นตน้  

ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (บุฟเฟ่ขำปูยกัษ์ 3 ขนิด ไม่อั้น) 

 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  DAIWA ROYNET SAPPORO  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 



 

          
    เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านชมยา่น ตลำดโจไก ตลาดปลาตอนเชา้ของเมืองซปัโปโร ซ่ึงเป็นท่ีรวมของฝากของท่ี
ระลึก สินคา้เคร่ืองใชใ้นทอ้งถ่ินและอาหารมากมาย ใหไ้ดล้ิ้มลองกนั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  โรงงำนช็อคโกแลต็  ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของฮอกไกโด  ตวัอาคารถูก
สร้างข้ึนในสไตลย์โุรป บรรยากาศเตม็ไปดว้ยความน่ารัก มีการตกแต่งสวนดอกไมอ้ยา่งสวยงาม  
ภายใจใหท้่านชมกรรมวธีิการท าช็อคโกแล็ตท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไก
โด ท่านจะไดพ้บและล้ิมรสความอร่อยแบบไม่รู้ลืมกบัชอ้คโกแล็ตหลากหลายแบบ หลากหลาย
รสชาติ และเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายท่ีท าจากช็อคโกแล็ตกลบับา้น  
(อุปกรณ์ทุกชนิดไม่รวมในค่ำทวัร์)     
น าท่านสู่ โอโดริ พำร์ค เป็นสวนสาธารณะท่ีมีช่ือเสียงและเป็นสัญลกัษณ์แห่งหน่ึงของเมือง
ซปัโปโร เป็นสวนท่ีมีความกวา้ง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร เป็นโซนสีเขียวสดของตวั
เมืองท่ีใชเ้ป็นถนนส าหรับการเดินเล่น ปลายสุดดา้นหน่ึงมีหอสูงเสาทีวสูีง 147.2 เมตร 
ภายในบริเวณน้ีมีร่องไมด้อก น ้าพุ และประติมากรรมประดบัอยู ่ซ่ึงท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีใชจ้ดั
งานเทศกาลน ้าแขง็แกะสลกัทุกปีในฤดูหนาว 
จากนั้นน าท่านผา่นชมหอนำฬิกำ เอกลกัษณ์เด่นของเมืองซปัโปโร และเป็นสถานท่ีอา้งอิงนิยาย
รักและเพลงอมตะตลอดกาลของญ่ีปุ่น ตวัอาคารสร้างและออกแบบ  ให้เป็นสถาปัตยกรรมของ
อเมริกนั  
น าท่านเดินทางสู่ อำคำรที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรม ของ
อาคารน้ี ถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง ซปัโปโร ท าใหน้กัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกั
กนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดมแปดเหล่ียม น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสทท์
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดย
ใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น และเป็น
สัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม ้ท าใหต้อ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  
ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้หเ้ป็นสมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรับจดังาน
เล้ียงตอ้นรับบคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น 

 
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

วนัที ่5           ซัปโปโร – ตลำดปลำโจไก - โรงงำนช้อคโกแลต –  
โอโดริพำร์ค – หอนำฬิกำ – อำคำรทีท่ ำกำรัฐสภำเก่ำ – ช้อปป้ิงทำนุกโิคจิ 

เช้ำ เทีย่ง - 



จากนั้นใหท้่าน ช้อปป้ิงทำนุกิโคจิ ถนนคนเดินความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านรวงให้เลือกซ้ือ
ของกวา่ 200 ร้านคา้ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึก ของเล่น เคร่ืองส าอาง รวมทั้ง
ร้านอาหารอร่อยๆ ดว้ย 

 
  

    ค ่ำ                 อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม DAIWA ROYNET SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

 
 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

     น าท่านเดินทางสู่สนำมบินชิโตเซะ 
    10.00 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 671 
     15.50 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
  
 

อตัรำค่ำบริกำร      

วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลด 
ผู้ใหญ่ / เด็ก 

25-30 มนีำคม 2563 59,900 56,900 53,900 9,900 -17,000  

3-8 เมษำยน 2563 59,900 56,900 53,900 9,900 -17,000 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,900 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 
 
 

วนัที ่6           สนำมบินชิโตเซะ– กรุงเทพฯ เช้ำ - - 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อตัรำนีร้วม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่3 ม.ค. 2563  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำงสำย

กำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       

 



 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 
 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
  ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
        ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
  รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 
 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  20,000 บาท  
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ 
 

**กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลิกทวัร์ของบริษัท ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 

 

 



 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    หกัเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจ าจ  านวนเตม็ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 
*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้ (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 



หมำยเหตุ.. (ส ำคัญมำก ผู้โดยสำรทีเ่ดินทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดินทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
 

  

โปรดตรวจสอบพำสปอร์ตของท่ำน พำสปอร์ตต้องมอีำยุไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนขึน้ไป  
ต้องครอบคลมุถึงวนัเดินทำงกลบัถึงประเทศไทย 

และเหลือหน้ำพำสปอร์ตส ำหรับประทบัตรำเข้ำออกประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน้ำ 
หำกท่ำนไม่ตรวจสอบพำสปอร์ตของท่ำนล่วงหน้ำ และหำกเกดิปัญหำใดๆ ไม่ว่ำสำเหตุใดๆ กต็ำม  

ทำงบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในทุกๆ กรณี 
 
 
 
 
 
 
 



 


