
   
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์       Hokkaido Romantic-DEC-6D-TG-W14 

 HOKKAIDO ROMANTIC 
ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตาร ุซบัโปโร 

6 วนั 4 คืน โดยการบนิไทย  
เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางญีปุ่่นสุดแสนโรแมนติก มนต์เสน่ห์แห่งเกาะฮอกไกโด 

: สนุกกบัการฉลองปีใหม่ ณ เกาะฮอกไกโด 

: พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มแช่น ้าแร่ออนเซน 2 คืน 

: ชมความสวยงามของหิมะท่ีละเอียดท่ีสุดในญี่ปุ่น 

: พิเศษ บุฟเฟ่ต์ BBQ “เจงกิสข่าน” พรอ้มดื่มเบียร์ ฮอกไกโด 

: พิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยกัษ์ แบบไม่อ ัน้ พรอ้มน ้าจิ้มซีฟู้ ดรสเด็ด 

   

บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ์ บุฟเฟ่ต ์“เจงกีสข่าน” 

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

        

  

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่)     

2 

ฮอกไกโด  - โดราเอมอน พารค์ - โนโบริเบ็ตสึ – 

หมู่บา้นนนิจา ดาเตะจิไดมรูะ - หุบเขานรก “จิโกกุดาน”ิ  

ทะเลสาบโทยะ-น ัง่กระเชา้ขึ้ นภูเขาไฟอุส ึ - ชมทิวทศัน ์

ภูเขาไฟโซวะ 

 

  
TOYA KOHANTEI HOTEL 

“พเิศษ อาบอ็องเซ็น” 

3 
โทยะ – ฮาโกดาเตะ – ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ- อาคาร

อิฐสีแดงคาเนะโมริ – สถานกีระเชา้ไฟฟ้า ฮาโกดาเตะ 

   YUNOKAWA KANKO HOTEL 

SHOEN   
“พเิศษ อาบอ็องเซ็น” 

4 
คลองโอตารุ - โรงเป่าแกว้ - พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี ซปั

โปโร – ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจิ 

   NEW OTANI  INN SAPPORO 

“พเิศษ บุฟเฟ่ต ์เจงกิสข่าน”  

 
 

 
สะสมไมล์ 50% 



   
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์       Hokkaido Romantic-DEC-6D-TG-W14 

ฮาโกดาเตะ 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่) – โดราเอมอน พารค์ - โนโบริเบ็ตสึ – หมู่บา้นนนิจาดาเตะจิได 

 

วนัแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่) 

 

  

 

 

20.30 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์ C สายการบินไทย เจ้าหนา้ท่ี คอยให้

การต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี  TG670 

 

 

 

  มุระ - หบุเขานรกจิโกกุดาน ิ– ทะเลสาบโทยะ-น ัง่กระเช้าข้ึนภูเขาไฟอุสึ  
08.30 น.+1 เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่าน

ด่านตรวจคนเข้าเมืองและเชค็สัมภาระทุกท่านแล้ว จากน้ันนําทุกท่านแวะชม Doraemon 

Wakuwaku Sky Park ในสนามบินชิโตเช่ มีให้เลือกเล่นหลายโซน ไม่ว่าจะเป็นสนาม

เดก็เล่นที่โซน Kids หรือจะไปวาดรูประบายสีที่ห้องWorkshop น่ังพักกินขนม ดื่ม 

Choco ร้อนๆ รูปโดราเอมอนที่โซน Cafe และ ถ่ายรูปคู่กับโดราเอมอนและเพ่ือนๆ ที่

โซน Photo Studio ซ่ึงงานน้ีใครเป็นสาวกโดราเอมอนทั้งเดก็และผู้ ใหญ่ คงจะสนุกสนาน

กันได้อย่างเตม็ที่แน่นอน  หลังจากน้ันนําทา่นเดินทางสู่ โนโบริเบ็ตสึ (Noboribetsu)  

เป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อนํา้พุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของของเกาะฮอกไกโด 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นาํท่านเดินทางสู่แหล่งกาํเนิดของบ่อนํา้พุร้อน คือ จิโกกุดาน ิ หรือ หบุเขานรก 

(Jigokudani – Hell Valley) นาํท่านชม หบุผานรก ที่มีไอนํา้และไอกาํมะถันพวยพุ่ง

ออกมาจากปากปล่องภเูขาไฟนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นนนิจาดาเตะจิไดมูระ เป็น

หมู่บ้านที่จาํลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้นไปที่การมีบทบาทของชนชั้นพ่อค้า

ในยุคที่มี แต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับ

กิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวม

ชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกัน นักทอ่งเที่ยวยังสามารถตื่ นตากับเหล่านักรบซามูไร ซ่ึง

5 
โรงงานช๊อกโกแลต - ศาลเจา้ฮอกไกโด - อาคารที่ว่า

การรฐับาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ 

   NEW OTANI  INN SAPPORO 

“พเิศษ บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ”์ 

66   ซบัโปโร ซบัโปโร --  กรุกรุงเทพงเทพ      
  

  

ก าหนดการเดินทาง 

75,900.- 27 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม 2560 (วนัปีใหม่) 



   
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์       Hokkaido Romantic-DEC-6D-TG-W14 

วนัท่ีสามของการเดินทาง       โทยะ – ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาชิ  

     อาคารอิฐสีแดงคาเนะโมริ – สถานกีระเช้า ไฟฟ้า ( Hakodate Ropeway ) 

 

เปรียบเสมือน ผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือตาํรวจในปัจจุบันชมสาธิต

การอาํพรางตัวอันเล่ืองชื่อ ถ่ายรูปคู่กับซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึกหลังจากนํา้เดินทางสู่ 

โทยะ จากน้ันนาํทางเดินทางสู่ ภูเขาไฟอุสึ เพ่ือข้ึนกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) 

เพ่ือชมทวิทศัน์ของ ภูเขาไฟโชวะชินซงั ภเูขาไฟลูกเลก็ที่เกิดใหม่ล่าสุดเม่ือปี ค.ศ. 

1943 หรือประมาณ 60 กว่าปีเทา่น้ัน ถือเป็นภเูขาไฟที่มีอายุน้อยที่สุดนับเป็น

ปรากฏการณธ์รรมชาติที่ น่าประหลาดใจ ในขณะที่เกิดการส่ันสะเทอืนของเปลือกโลกซ่ึง

ระเบิดปะทุติดต่อกันยาวนานกว่า 2 ปีเลยทเีดียว  

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์ (2) 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  TOYA KOHANTEI HOTEL 4* (หรือเทียบเท่า)  

 *** เชิญท่านอาบน า้แร่ธรรมชาติ “อ็องเซน็” ทีมี่ชือ่เสียงของญีปุ่่น ชาวญี่ปุ่นเชือ่กันว่าใน

น า้แร่นัน้จะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุทีท่  าใหผ้ิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยงัมีสรรพคุณ

ทางการรกัษาอาการปวดเมือ่ยต่างๆได ้ ***   

 

 

 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองใหญ่

อันดับ 3 บนเกาะฮอกไกโด เมืองทา่ที่สําคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองที่เตม็ไป

ด้วยโบราณสถานที่มีคุณค่า และยังเป็นเมืองทา่แห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่นตาม

สนธิสัญญา สัมพันธมิตร เปรียบเสมือนประตูที่เปิดรับ วัฒนธรรมตะวันตกเข้าสู่ญ่ีปุ่น 

เป็นเมืองเลก็ที่น่ารักสงบอบอุ่นตั้งอยู่ระหว่าง ช่องแคบซึคารุ ( Tsugaru Strait) และ 

อ่าวอูชิอูระ ( Uchiura Bay ) จากน้ันนาํท่านเดินชมตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ สัมผัส

วิถีชีวิตยามเช้าของชาวเมืองที่ออกมาจับจ่ายสินค้า สาํหรับครอบครัว ที่มีร้านจาํหน่าย

อาหารสด และอาหารแห้งมากมายกว่า300 ร้านเป็นอีกบรรยากาศที่ทา่นจะประทบัใจใน

รูปแบบการจัดร้านและรอยย้ิมของพ่อค้า แม่ค้า รอต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่น และเป็น

กันเอง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

นาํท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตมาชิ (Motomachi) ย่านชุมชนของชาวต่างชาติตั้ งอยู่บริเวณ

เนินเขาฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาชิเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติที่เข้ามาทาํการค้า

และตั้งรกรากในเมืองฮาโกดาเตะตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1850 ยาวมาจนถึงปัจจุบัน 
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วนัท่ีสี่ของการเดินทาง       ฮาโกดาเตะ– โอตารุ – คลองโอตารุ - โรงเป่าแกว้ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  

ซปัโปโร - ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ 

ภายในย่านน้ีจึงมีสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกตั้งเรียงรายอยู่หลายแห่งจนรู้ สึกว่าอยู่แถว

ยุโรป แล้วนาํทุกท่านเดินทางสู่ อาคารก่ออิฐสีแดง (kanemori Red Brick 

Warehouse) โกดังเกบ็สินค้าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่

ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซ่ึงถูกไฟไหม้คร้ังใหญ่เผาทาํลายไปเม่ือปี 1907 

แต่ยังคงเอกลักษณแ์ละความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ให้ความรู้ สึกคล้าย

ส่ิงปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว ภายในถูกจัดตกแต่งขายสินค้าพ้ืนเมือง

ต่างๆมากมายของเมืองฮาโกดาเตะ ให้ทุกทา่นได้เลือกซ้ือของฝากเป็นที่ระลึก จากน้ันนํา

ทา่นขึ้นโร๊ปเวย์ชมทศันียภาพความงามของเมืองยามราตรีบน Mt. Hakodate ที่ถือว่ามี

ความสวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของภเูขาในประเทศญ่ีปุ่น ตามสมญา City of Light อัน

ตระการตาด้วยแสงสีของแสงไฟจากทุกครัวเรือนประดุจดั่งดวงดาวหล่นลงบน 

มหาสมุทร และได้รับการกล่าวขาน ว่าเป็นทศันียภาพที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก...

รับรองความประทบัใจทุก ทา่นอย่างแน่นอน! 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม (5) 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  YUNOKAWA KANKO HOTEL SHOEN 4* (หรือเทียบเท่า) 

 *** เชิญท่านอาบน า้แร่ธรรมชาติ “อ็องเซน็” ทีมี่ชือ่เสียงของญีปุ่่น ชาวญี่ปุ่นเชือ่กันว่าใน

น า้แร่นัน้จะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุทีท่  าใหผ้ิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยงัมีสรรพคุณ

ทางการรกัษาอาการปวดเมือ่ยต่างๆได ้ ***   

 

 

 

 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุเมืองทา่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลาย

ศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เย่ียมชม คลองสายโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้

ค้นหาด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม 

ให้ทา่นได้อิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 

ชั่วโมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

นาํทุกท่านเดินทางสู่ โรงเป่าแก้ว ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมา

ยาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันน้ี

เป้าหมายของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน นอกจากน้ียังมีสอน

วิธีการเป่าแก้วให้กับนักทอ่งเที่ยวด้วย ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลก

ของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากแก้วอันสวยงามและราคาย่อมเยาว์ ต่อ

ด้วยนาํทา่นชม  พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ให้ท่านได้ทอ่งไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและ



   
 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์       Hokkaido Romantic-DEC-6D-TG-W14 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง       โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ  - ซปัโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด - อาคารท่ีว่าการรฐับาล

เก่า – สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ  

บทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี  (MUSIC BOX) อัน

มากมายหลากหลายและงดงามที่จะทาํให้ทา่นผ่อนคลายอย่างดีเย่ียม 

หลังจากน้ันนาํทา่นกลับเมืองซปัโปโร เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 5 ของ

ประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 1,890,000 คน  

แล้วนาํท่านอิสระให้ทา่นได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้า

เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมือง โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 บลอ็ก ภายใน

นอกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรง

ภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เ น่ืองจาก

มีเกมเซน็เตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากน้ันที่น่ียังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วย

ตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิอันเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  สไตลบ์ารบ์ีคิว ณ โรงเบียร ์(8) 

**(บริการท่านดว้ยเมนูเนื้ อย่างเจงกีสข่านแบบบุฟเฟ่ต์)**  

**พรอ้มชิมเบียร ์ฮอกไกโด ท่านละ 1 แกว้** 

นาํทา่นเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI  INN SAPPORO HOTEL*4 (หรือเทียบเท่า) 

 

 

 

 

 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นาํท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตชอ็คโกแลตที่มีชื่อเสียงที่ สุด

แห่งเกาะฮอกไกโด และทา่นสามารถเลือกซ้ือชอ็คโกแลตที่มีชื่อเป็นของที่ระลึกได้  

จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซปัโปโร เปล่ียนเพ่ือให้

สมกับ ความย่ิงใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษา ให้ชน

ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพัน

ปี ดังเช่นภมิูภาคคันโต แต่ที่น่ีกเ็ป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่สิง

สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งน้ี เพ่ือเป็นขวัญและกาํลังใจสืบไป แล้วนาํท่านเดินชมสวน 

Maruyama Koen Park สวนสาธารณะที่อยู่รอบศาลเจ้าฮอกไกโด ให้ทา่นได้ชมความ

สวยงามของใบไม้เปล่ียนสีที่ขึ้นชื่อของประเทศญ่ีปุ่น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

แล้วนําท่านชม อาคารท่ีว่าการรฐับาลเก่า ซ่ึงได้รับฉายาว่า “วิหารอิฐแดง” อายุร้อย

กว่าปี ในสมัยก่อนอาคารน้ีถือเป็นอาคารที่ทนัสมัยแห่งเดียวที่สูง สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2416

โดยใช้อิฐไปกว่า 5 ล้านก้อน ออกแบบในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจาก
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ทาํเนียบรัฐบาลของเมืองแมตซาซูเซตส์ โดยตึกหลังน้ีใช้เป็นที่ทาํการรัฐบาลฮอกไกโดมา

ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2429 เป็นเวลากว่า 80 ปีก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารทาํการห ลังให ม่ 

ปัจจุบัน อาคารหลังน้ีได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยบางห้องยังจัด

แสดง เรื่องราวความเป็นมาของเมือง ข้าวของโบราณ และสัตว์ที่พบบนเกาะฮอกไกโด  

และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแต่ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์

ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา นาํท่านเข้าสู่บรรยากาศของ สวนสาธารณะโอโดริ สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองซับโปโร  ฤดูร้อน ใช้เป็นที่จัดงานแสดงดอกไม้นานาชนิด  ฤดู

หนาว ใช้เป็นสถานที่จัดง านเทศกาลหิมะอันย่ิงใหญ่  สวนสาธารณะโอโดริ (Odori 

Park ) มีประวัติการก่อตั้ง ย้อนหลังไปเม่ือหลายสิบปีก่อนเม่ือทางเมืองซับโปโรต้องการ

สร้างจุดศูนย์กลางที่สามารถเห็นได้เด่นชัดในการแบ่งเมืองทางตอนเหนือและทางตอนใต้

ออกจากกันในยุคน้ันอาคารที่ล้อมรอบสวนสาธารณะโอโดริ น้ันเป็นเพียงแค่อาคารไม้ซ่ึง

ในปัจจุบันยังคงเหลืออาคารเหล่าน้ันให้เห็นอยู่บ้าง ซ่ึงจะมีความสวยงามและดึงดูด

นักทอ่งเที่ยวไม่น้อยส่วนหอโทรทศัน์กต็ั้งอยู่บนจุดตะวันตกสุดของสวนสาธารณะโอโดริ

หอโทรทศัน์แห่งน้ีเป็นหอที่มีความสูงที่สุดทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงจะมีความ

สูงประมาณ147.2 เมตร นักทอ่งเที่ยวสามารถขึ้นลิฟต์เพ่ือไปชมวิวทวิทัศน์ของเมืองซับ

โปโรโดยรอบได้แล้วนาํทา่นชม หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซ่ึงปัจจุบันยังบอก

เวลาได้เที่ยงตรงแม่นยาํ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไก

โด ให้ทา่นได้ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพ

ไว้อย่างดีเย่ียม 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (11) 

**เมนูสุดแสนพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ขาปูแบบไม่อั้ น” พรอ้มน ้าจ้ิมซีฟู๊ดรสเด็ด** 

นาํทา่นเข้าสู่ที่พัก  NEW OTANI  INN SAPPORO HOTEL 4*(หรือเทยีบเทา่)   

 
 

 

 

 เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

ได้เวลาอันสมควร นาํทุกทา่นเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ 

10.45 น.   ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 

16.15 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ) 

 

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง       ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ  
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ราคาต่อท่าน รวมตัว๋เครื่องบนิ ไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 75,900 บาท 42,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 67,900 บาท 42,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่  

(มีเตียงเสริม) 
67,900 บาท 42,900 บาท 

เด็กอายุตั้งแต่ 2-7 ปี พกักบั 2 

ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) 
59,900 บาท 34,900 บาท 

พกัหอ้งเด่ียว จ่ายเพ่ิมท่านละ 20,500 บาท 

อตัราค่าบริการ 

 HOKKAIDO ROMANTIC 
ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตาร ุซบัโปโร 

6 วนั 4 คืน โดยการบนิไทย  

เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางญีปุ่่นสุดแสนโรแมนติก มนเสน่ห์แห่งเกาะฮอกไกโด 
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อัตรานี้ รวม 
 
* ค่าพาหนะและน าเท่ียวตามรายการ  

* ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินตามรายการ 

* ค่าอาหารตามรายการ    

* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

* ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

* ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 

* น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก. 

* ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่าน ั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(แบบกรุป๊ทวัร)์ เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรมท่ี์ทางบริษทัฯ จัดท า 

อัตรานี้ ไม่รวม 
 
* ค่าวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 

* ค่าท าหนงัสือเดินทาง  

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศัพท,์ ซกัรีด  

* ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขับรถ 

** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกน ้าเปล่า 

* * ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก!!!!  

การช าระเงินและการยกเลิก 
 
* บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมดัจ าการเดินทางแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทธิใน

การคืนมดัจ าทั้งหมด (เนือ่งจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนท่ีเหลือ

ช าระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด ้วยเหตุผล

ใดๆ ก็ตาม 

การสะสมไมลข์องสายการบิน 
 
* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ในเครือ 

Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 
 
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน นํา้หนักไม่เกินทา่นละ 30   กิโลกรัม (หาก

นํา้หนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าสาํหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร 

หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ทา่นละ 1 ใบ/ทา่นเท่าน้ัน และ ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ/
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หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณทีี่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเกบ็ค่านํา้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน , การเมือง, การประท้วง , การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากว่ามีการนําส่ิงของผิดกฎหมาย  หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณท์ี่เหนือการณค์วบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

8. เม่ือทา่นตกลงชาํระค่ามัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษทัฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทกุท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที)่  

 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์............................................ ....................................................................  
 

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เน ือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กท ีอ่ายุต ัง้แต่ 7 ปีขึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4. เบอรติ์ดต่อ ......................................................................................  
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเง่ือนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
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 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
      อื่นๆ............................................................ 
 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ.......................................................  
 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรค์ิด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ............................... 
 

9. ต้องการเลือกท่ีน ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะดาํเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
ลงช่ือ ผูจ้อง.....................................................................................................  
 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจรงิก่อนเดนิทาง 7 วนั***  


