
 

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ - - - - 

2 

สนามบนิชโิตเซะ-ชมิปลาหมกึทอ้งถิน่ฮาโกดาเตะ-หอดาวหา้แฉก

โกเรยีวคะคุ-กนิขา้วหนา้ปู-ชมลงิแชอ่อนเซน-เดนิชมไฟ-HAKO 

DATE ILLUMINATION-ขึน้กระเชา้ชมววิเมอืงฮาโกดาเตะ  

O O O 
YUMOTO  TAKUBOKUTEI   

★★★★ ♨ 

3 

ตลาดเชา้เมอืงฮาโกดาเตะ-กจิกรรมตกปลาหมกึใส-โกดงัอฐิแดง ชมิ

ดงัโงะ-นิกเซม่ารนีพารค์-ชมโชวเ์พนกวนิ-ทะเลสาบโทยะ  

Toyako Illumination-แชน่ า้แร ่  

O O O 
TOYA MANSEIKAKU 

★★★★ ♨ 

4 

ชมิอะเกอโิมะ [มนัทอด]-เมอืงโอตาร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่ง

ดนตร-ีนาฬกิาไอน า้โบราณ-จบิน า้ชาพรอ้มขนมหวาน 

น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ-แชน่ า้แร ่

O O O 
TAISETSU HOTEL 

★★★★ ♨ 

5 

น่ังกระเชา้คโุรดาเกะ-กจิกรรมใสร่องเทา้เดนิบนหมิะ-บเิอะ-ลานสก ี 

กจิกรรมขบัสโนวโ์มบลิ-น่ังสโนวร์าฟติง้-ใหอ้าหารอลัปากา้-ยา่น

ทานูกโิคจ-ิเมนูป้ิงยา่ง+ปู 3 ชนิด 

O O O 
SAPPORO PRINCE 

★★★★ 

6 
อสิระเทีย่วชมเมอืงซปัโปโร หรอืเลอืกชอ้ปป้ิง ณ JR TOWER  

ยา่นทานูกโิคจ ิ 
O X X 

SAPPORO PRINCE 

★★★★ 

7 สนามบนิชโิตเสะ-กรงุเทพ ฯ O    

 

 

HOKKAIDO 

NEWYEAR 

EAT PLAY LOVE 

7D5N BY TG 

 

 

26 ธนัวาคม-01 มกราคม 2562  79,900.- 
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EAT – พาทา่นทานของกนิขึน้ชือ่ของฮอกไกโด, ขา้วหน้าปู, ปลาหมกึใส, มนัทอด  

PLAY – สนุกสนานกบักจิกรรมลานสก,ี SNOW SHOES, SNOW MOBILE, SNOW RAFING 

STAY – พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พกัออนเซน 3 คนื 

วนัทีห่น่ึง:  กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20.30 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตู 2 เคาเตอร ์C สายการบนิไทย 

จดุนัดพบป้ายบรษิทั เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิชโิตเซะ ดว้ยเทีย่วบนิ TG 670 สายการบนิไทย 

 

วนัทีส่อง:  สนามบนิชโิตเซะ –  ชมิปลาหมกึทอ้งถิน่ – ฮาโกดาเตะ – หอดาวหา้แฉกโกเรยีวคะคุ  

                   กนิขา้วหน้าปู – ชมลงิแชอ่อนเซน – เดนิชม

ไฟ HAKODATE ILLUMINATION 

                   ขึน้กระเชา้ชมววิเมอืงฮาโกดาเตะ – แชน่ ้าแร ่
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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08.20 น. ถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด โดยปลอดภยั 
 

พาท่านชมิ อกิะเมช ิเป็นเมนูทีท่ าขึน้โดยอดัขา้วลงไปในสว่นล าตวัของปลาหมกึแลว้น าไปยา่ง ขา้วทีใ่ชน้ั้น

เป็นขา้วทีเ่รยีกวา่ ขา้วโมจ ิทีม่คีวามเหนียวมากกวา่ขา้วปกต ิแมว้า่จะปรงุรสอยา่งธรรมดาๆ ดว้ยโซย ุแตก็่

สามารถดงึเอารสชาตทิีอ่รอ่ยออกมาไดอ้ยา่งเอรด็อรอ่ย 

 

หอดาวหา้แฉกโกะเรยีวคะคุ เป็นหอคอยสงู 90 เมตร (รวม

สายลอ่ฟ้าสงู 107 เมตร) ดา้นบนเป็นรปูหา้เหลีย่ม สรา้งขึน้ในปี 2006 

สามารถขึน้ไปชมววิป้อมดาวหา้แฉกไดอ้ยา่งชดัเจนแบบ 360 องศา 

ซ ึง่เป็นจดุฮติทีม่าเทีย่วป้อมโงเรยีวกาคแุลว้จะตอ้งขึน้ไปชมววินี ้ช ัน้

ลา่งสดุทีฐ่านเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร และลานจดันิทรรศ 

การ และทีน่ี่ถอืวา่เป็นหน่ึงในสญัลกัษณข์องเมอืงฮาโกดาเตะอกีดว้ย 
 

รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร [เมนูขา้วหน้าปู] 

ชมลงิแชอ่อนเซน ณ สวนพฤษศาสตรฮ์าโกดาเตะ เป็นสวนพชื

เขตรอ้นขนาดใหญ ่ดา้นในมเีรอืนกระจกทีเ่ป็นแหลง่เพาะพนัธุพ์ชืเขต

รอ้นกวา่ 3000 สายพนัธุ ์นอกจากสวนแลว้ก็ยงัมโีซนอืน่ๆทีน่่าสนใจ

เชน่กนั โดยเฉพาะลงิภเูขาทีใ่นชว่งหนา้หนาวลงไปแชอ่อนเซน็ คลา้ย

กบัทีน่ากาโน่น่ังเอง เวลาชมก็ตอ้งยนืชมจากดา้นบนไม่สามารถเขา้ไป

ใกลล้งิได ้จงึท าใหส้วนแห่งนีเ้ป็นอกีหน่ึงจดุท่องเทีย่วทีน่่าสนถา้เดนิทาง

มาเทีย่วทีฮ่าโกดาเตะ  

 

นั่งกระเชา้ชมเมอืงฮาโกดาเตะ ทีภ่เูขาฮาโกดาเตะ ใหท้่านไดช้มววิ

ทวิทศันข์องเมอืงฮาโกดาเตะทีม่นี า้ทะเลขนาบอยูท่ ัง้ 2 ดา้น เป็นคอ

คอดกระมองจากดา้นบนจะมลีกัษณะคลา้ยวนันอน ในยามกลางวนัหรอื

ค ่าคนืทีอ่ากาศแจม่ใสทวิทศันจ์ากบนยอดเขาจะมคีวามงดงามมาก จน

ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 3 จดุทีม่ทีศันียภาพยามค ่าคนืทีง่ดงาม

ทีส่ดุเคยีงคูก่บัภเูขาอนิาสะของนางาซากแิละเขารอ็คโคะแห่งเมอืงโกเบ 

เดนิชมไฟ HAKODATE ILLUMINATION ถนนทีส่วา่งไสวไป

ดว้ยดวงไฟประดบักวา่ 50,000 ดวง คณุจะไดด้ืม่ด ่ากบัทศันียภาพยาม

ค ่าคนืทีง่ดงามราวกบัความฝันซึง่หาไม่ไดท้ีไ่หนนอกจากฤดหูนาวทีฮ่า
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โกดาเตะ ตน้ไมท้ีป่ลกูในบนเนินถนน เชน่ ฮาจมิงัซากะ และนิจกุเค็นซากะ จะถกูประดบัดว้ยดวงไฟ ซึง่จะเปลง่

ประกายระยบิระยบัยิง่กวา่ ไฟปิดตัง้แตเ่วลา 17.00 น. ไปจนถงึ 22.00 น. คณุควรสวมเสือ้ผา้หนาๆ ทีเ่หมาะ

ส าหรบัการเดนิเลน่ตามทอ้งถนน เมือ่เดนิทางไปชมโบสถป์ระดบัไฟ ศาลาประชาคม และบรเิวณอา่ว 

รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม YUMOTO TAKUBOKUTEI แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
 

วนัทีส่าม:    ตลาดเชา้เมอืงฮาโกดาเตะ – กจิกรรมตกปลาหมกึใส – โกดงัอฐิแดง – ชมิดงัโงะ  

                     นิกเซม่ารนีพารค์-ชมโชวเ์พนกวนิ-ทะเลสาบโทยะ – Toyako Illumination  

                     แชน่ ้าแร ่  

รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ตลาดพืน้เมอืงทีร่วมรา้นคา้กวา่ 250 รา้น ให ้

ท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมอาหารทะเลขึน้ช ือ่ของ

เกาะฮอกไกโด ไม่วา่จะเป็นปูหลายหลายชนิด ปลาแซลม่อน ปลาหมกึ 

ไข่หอยเม่น กุง้ ทีม่ที ัง้แบบสดและแบบแหง้ หรอืจะเป็นผลไมข้ึน้ช ือ่ตาม

ฤดกูาลและผกัพืน้เมอืง และใหท้่านสมัผสัประสบการณก์ารตกปลา 

หมกึใส ซ ึง่เป็นกจิกรรมไฮไลทท์ีน่่าตืน่เตน้ของตลาดปลาแห่งนี ้
 
 
 
 
 
 
 

โกดงัอฐิแดง ทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 100 ปี โกดงัแห่งนีส้รา้งตามแบบ

ตะวนัตกตกแตง่ดว้ยอฐิแดงทัง้หมด ในอดตีทีน่ี่ถกูใชเ้ป็นโกดงัเก็บ

สนิคา้ของพ่อคา้ทีร่  า่รวยแตปั่จจบุนัถกูปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้น

จ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ โรงเบยีร ์รา้นอาหาร รา้นกาแฟทีน่่าน่ังมากมาย

หลายรา้น ทีน่ี่ถกูเปิดเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหนั้กท่องเทีย่วไดม้าเดนิ

ชลิล ์ๆ รมิอา่วหรอืจบิกาแฟแกว้โปรดรบัลมเย็น ๆ สดุฟิน และทีส่ าคญั

คอืยงัรวมเอารา้นคา้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ช ือ่ดงัของฮอกไกโดไวใ้หเ้ราได ้

ชอ้ปป้ิงกนัมากมายอกีดว้ย 

แวะชมิขนมดงัโงะ “โอนุมะดงัโงะ” เป็นรา้นขายดงัโงะดัง้เดมิอายกุวา่ 

108 ปี สบืทอดกจิการตอ่มาถงึปัจจบุนันับเป็นรุน่ที ่4 แลว้ ตัง้อยู่

ละแวกอทุยานโอนุมะ เป็นขนมญีปุ่่ นโบราณ ม ี3 รสใหเ้ลอืก ไดแ้ก่

รสโชย ุงาด าและถัว่แดง ตวัเนือ้เหนียวนุ่มท าจากแป้งหนา้ตาเหมอืนโม



       5 

 

จแิตค่ าเล็กกวา่ หม าคูก่บัชาเขยีวอุน่ๆ ตดักบัความหวานหอมของซอสดงัโงะ ชว่ยเสรมิความอรอ่ยในทุกค า 

รบัประทานอาหารกลางวนั [แฮมเบอรเกอรช์ ือ่ดงัฮาโกดาเตะ] 
 

เมอืงโนโบรเิบ็ตซ ึเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหน่ึงของเกาะฮอก

ไกโด น าท่านชม สวนสตัวนิ์กเซ ่มารนีพารค์ สรา้งขึน้ในสไตลป์รา 

สาทโบราณแบบยโุรป โดยแบ่งโซนอควาเรยีมจดัแสดงสตัวน์ า้  

มทีางเดนิใตน้ า้มสีตัวท์ีอ่าศยัในกระแสน า้อุน่ กบักระแสน า้เย็น ใหท่้าน

ไดเ้พลดิเพลนิกบัการเดนิชมสตัวน์ า้ชนิดตา่งๆ อาท ิเชน่ แมวน า้ 

เพนกวนิ โชวป์ลาโลมา สงิโตทะเล 

ไฮไลทส์ าคญั !! ของทีนี่ค่อืการชมการเดนิขบวนพาเหรด 

ของนกเพนกวนิทีใ่หท่้านไดช้มอยา่งใกลช้ดิ 

Toyako Onsen Illumination Street / Tunnel นี ้จดัขึน้

บรเิวณทะเลสาบโทยะ แบ่งเป็น 2 โซน คอืโซนจดัแสดงไฟ light up 

บรเิวณถนน และโซนอโุมงคห์ลอดไฟ ซึง่จะประดบัไฟสฟ้ีาขาวตามทาง 

โดยทัง้งานใชห้ลอดไฟประดบัรวมกนัมากกวา่ 300,000 ดวง 

รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

 เขา้พกั ณ โรงแรม TOYA MANSEIKAKU HOTEL แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

 

วนัทีส่ี:่    ชมิอะเกอโิมะ [มนัทอด] – เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี         

                     นาฬกิาไอน ้าโบราณ – จบิน ้าชาพรอ้มขนมหวาน – น ้าตกกงิกะและน ้าตกรวิเซ  

                     แชน่ ้าแร ่ 

รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

พาทุกท่านชมิอะเกะอโิมะ หรอืมนัทอด ของกนิชือ่ดงัทีท่ ามาจากมนั

ญีปุ่่ นทีเ่รยีกวา่จกักะอโิมะ หรอืมนัหวานน้ันเอง มรีสชาตหิวานอรอ่ย 

ป้ันเป็นลกูกลมๆ ทอด อรอ่ยอยา่บอกใคร ! 

คลองโอตารุ ทีม่คีวามยาว 1,140 เมตร และเช ือ่มตอ่กบัอา่วโอตาร ุ

ในสมยักอ่นประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกบัยคุอตุสาหกรรมการขนสง่ทาง

เรอืบรเิวณปากอา่ว ซ ึง่ในยามค ่าคนืคลองแห่งนีไ้ดร้บัค าขนานนามวา่

เป็นจดุทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีอาคารเกา่แกส่อง

ช ัน้ ทีภ่ายนอกถกูสรา้งขึน้จากอฐิแดง แตโ่ครง สรา้งภายในท าดว้ยไม ้



       6 

 

พพิธิภณัฑแ์ห่งนีส้รา้งขึน้ในปี 1910 ปัจจบุนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรกัษใ์ห ้

เป็นสมบตัขิองชาต ินาฬกิาไอน ้าโบราณ สไตลอ์งักฤษทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเท่าน้ัน นาฬกิานีจ้ะ

พ่นไอน า้ มเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน า้อกีเรอืนทีแ่คนาดา 

จบิน ้าชาพรอ้มขนมหวาน ใหท้่านไดท้านชาหรอืกาแฟทานพรอ้มกบัขนมหวานอรอ่ยๆจากรา้นขนมดงัแห่ง

เมอืงโอตาร ุบอกไดเ้ลยวา่ฟิน 

รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

 [เมนูปลาฮอกเกะรา้นดงัเมอืงโอตารุ] 

 

น ้าตกกงิกะและน ้าตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงามของธรรมชาตขิองน า้ตกทีจ่ดัไดว้า่เป็นววิ

ธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหน่ึงในรอ้ยของญีปุ่่ น น า้ตกทัง้สองแห่งนีม้ตีน้น า้อยูใ่นเขตภเูขาโซอนุเคยีว 

รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

 เขา้พกั ณ โรงแรม HOTEL TAISETSU แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

 

 

วนัทีห่า้:   นั่งกระเชา้คุโรดาเกะ – กจิกรรมใสร่องเทา้เดนิบนหมิะ - บเิอะ – ลานสก ี– 

                    กจิกรรมขบัสโนวโ์มบลิ – นั่งสโนวร์าฟติง้ – ใหอ้าหารอลัปากา้ – ยา่นทานูกโิคจ ิ 

                    เมนูป้ิงยา่ง+ปู 3 ชนิด 

รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กระเชา้คุโระดะเคะ เป็นกระเชา้ทีเ่ช ือ่มจากเชงิเขาของเมอืงโซอนุ

เคยีวถงึยอดเขาคโุระดะเคะทีม่คีวามสงูถงึ 670 เมตร เป็นสว่นหน่ึงของ

ภเูขาไดเซท็สซึงัซ ึง่ไดช้ ือ่วา่เป็นหลงัคาของฮอกไกโด ในฤดหูนาวดืม่

ด ่ากบัทศันียภาพขาวโพลนของหมิะ ใหท้่านสนุก กจิกรรมใส่

รองเทา้เดนิบนหมิะ เป็นประสบการณท์ีน่่าประทบัใจไม่รูล้มื  

[ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 

รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [บุฟเฟ่ห]์ 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบเิอ เมอืงเล็กๆ ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอก

ไกโด ทีไ่ดช้ ือ่วา่ “Small Town Of The Most Beautiful 

Hills” ความเล็กทีแ่สนน่ารกัของเมอืงนีอ้ยูท่ีภ่าพววิทวิทศันแ์บบพา

โนรามา น าท่านเดนิทางสู ่ลานสก ีใหท้่านไดส้นุกกบัประสบการณ์
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ขบั Snow Mobile กจิกรรมบนสานสกทีีส่นุกตืน่เตน้ เรา้ใจ พรอ้มทัง้ใหท่้านไดน้ั่งสโนวร์าฟติง้ พาท่าน

ชมววิอกีทัง้ใหท่้านใหอ้าหารสตัวน่์ารกัคอือลัปากา  
 

ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิแหลง่ทีต่ ัง้ของหา้งสรรพ สนิคา้ช ือ่ดงัและรา้นคา้มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ 

เชน่ รา้น จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้

แฟช ัน่วยัรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร ือ่งส าอาง 
 

รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นนันดะ [เมนูป้ิงยา่ง] 

เขา้พกั ณ โรงแรม SAPPORO PRINCE HOTEL 

 

วนัทีห่ก :   อสิระเทีย่วชมเมอืงซปัโปโร หรอืเลอืกชอ้ปป้ิง ณ JR TOWER / ยา่นทานูกโิคจ ิ

                    ** กจิกรรม COUNTDOWN ณ สวนโอโดรพิารค์ ** 
 

รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ใหท่้านไดอ้สิระเดนิเทีย่วชมไฮไลทข์องเมอืงซปัโปโร ไม่วา่จะเป็น ท าเนียบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด หรอื อะคะ

เรง็กะ ในภาษาญีปุ่่ นแปลวา่อฐิสแีดง ท าเนียบแห่งนีเ้ร ิม่กอ่สรา้งเมือ่ปีค.ศ. 1888  ท าเนียบแห่งนีส้รา้งจากอฐิ

จ านวนกวา่ 2.5 ลา้นเป็นอาคารในสไตลนี์โอบารอ็คอเมรกิา โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่ง

รฐัแมสซาซเูซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา ชมหอนาฬกิาซปัโปโร เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงซปัโปโร อาคาร

ของหอนาฬกิาสรา้งขึน้ตน้สมยัพฒันาซปัโปโร ในปี 1878 ตวัเรอืนนาฬกิาซือ้มาจากกรงุบอสตนัปัจจบุนันีห้อ

นาฬกิาแห่งนี ้กลายเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องสิง่กอ่สรา้ง หรอืเพลดิเพลนิกบัการ 

ชอ้ปป้ิง ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิแหลง่ทีต่ ัง้ของหา้งสรรพ สนิคา้ช ือ่ดงัและรา้นคา้มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงได ้

จใุจ PARCO, MITSUKOSHI, PEVOT, รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟช ัน่วยัรุน่ ONISUKA TIGER 

BAO BAO, รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร ือ่งส าอาง หรอืจะชอ้ปป้ิง JR TOWER แหลง่ช ้

อปป้ิงขนาดใหญท่ีร่วบรวบทุกสิง่ไวใ้นทีเ่ดยีว เจอารท์าวเวอรอ์ยูต่ดิกบัสถานีรถไฟซปัโปโร เป็นแหลง่รวม

หา้งสรรพสนิคา้มากมาย ทัง้หา้งไดมาร,ู หา้งสเตลลา่ เพลส, หา้งอสีตา้ รวมไปถงึหา้งสรรพสนิคา้ใตด้นิยงั  

เอเปีย เป็นตน้ ถา้เป็นสายชอ้ปหละก็ทีแ่ห่งนีจ้ะท าใหค้ณุเพลดิเพลนิไปกบัการเดนิชอ้ปป้ิงไดท้ัง้วนัเลยทีเ่ดยีว 

อสิระรบัประทาน อาหารกลางวนัและ เยน็ตามอธัยาศยั 

เขา้พกั ณ โรงแรม SAPPORO PRINCE HOTEL 
 

วนัทีเ่จด็ :  สนามบนิชโิตเซะ  – กรุงเทพฯ 

รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ TG 671 สายการบนิไทย 
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15.30 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

******************************************************************************************* 

HOKKAIDO NEWYEAR EAT PLAY STAY 7D5N BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

26 ธนัวาคม-01 มกราคม 62 79,900 76,900.- 70,900.- 9,900.- 47,900.- 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

อตัรานีร้วม 

 ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่น) 

 ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิไทย 

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิไทย น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 30 กโิลกรมั  

หากกรณีทีน่ า้หนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี ้าหนักเกนิทีก่ าหนด ท่านตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสาย

การบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ยดงันี ้ 

 ทรปิใหม่ตอ้งเดนิทางภายใน 60 วนันับจากวนัเดนิทางเดมิ 

 แจง้ล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางมากกวา่ 45 วนั ชว่งปกต ิ (Low Season / Basic Period) 

 แจง้ล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางมากกวา่ 60 วนั ชว่งเทศกาล (High Season / Peak Period) เชน่ วนัหยุดนักขตัฤกษ ์เทศกาลต่าง 

ๆ วนัครสิตมาส วนัสิน้ปี วนัขึน้ปีใหม่ วนัตรษุจนี รวมถงึการเดนิทางในเดอืนกมุภาพนัธ ์เดอืนเมษายน เดอืนพฤษภาคม เดอืน

กรกฎาคม เดอืนตลุาคม และเดอืนธนัวาคม เป็นตน้ 

 
ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัด าเนินงานเพือ่เป็นตวัแทนในการน าเทีย่ว ทุกเสน้ทางทุกสถานทีท่่องเทีย่วทีน่ าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้างเสน้ทางไวล้่วงหนา้ตาม

ฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใชข้อ้มูลสถติขิองปีกอ่น ๆ และขอ้มูลจากองคก์ารส่งเสรมิการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่นมาอา้งองิ แตจ่ะไม่

สามารถชีว้ดัไดว้า่สภาพภมูอิากาศแต่ละปีจะเหมอืนเดมิหรอืเปลีย่นแปลง บา้งเกดิสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาตขิึน้ในแต่ละ

ภมูภิาคส่งผลโดยตรงต่อผลติผลของไมด้อก ไมใ้บและไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษิทัฯ พยายามน าเสนอสิง่ใหม่ ๆ หมุนเวยีนสลบักนัไปทุก

รายการ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋ว

โดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและตา่งประเทศปฏเิสธมใิหท่้านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจ

มสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้

การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 
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 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ ้าอืน่ใด

ไดท้ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่

เป็นผกัหรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิหิรอืซชูทิี่

เป็นของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ล่วงหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่นแลว้จะไม่สามารถขอ

เปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูให ้

ท่านไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเท่าน้ัน 

 

 

 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนั

ออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตัว๋เคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนิน

ไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนั

เดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุกกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ

เท่าน้ัน กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ 

ในเครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์งูสดุของท่าน

เอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย วา่ไดร้บัไมลส์ะสม

เรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภทุ์กอายุครรภต์อ้งอยู่ในดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท า

การยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มกีารคนื

เงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 
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2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารใน

ช ัน้ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัส่วน ดงันี ้กวา้งx

ยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 

 
 


