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BIG HOKKAIDO ROMANTIC 
ฮาโกดาเตะ โทยะ ซบัโปโร 
6 วนั 4 คืน โดยการบนิไทย  

เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางญีปุ่่นสดุแสนโรแมนติก มนตเ์สน่หแ์ห่งเกาะฮอกไกโด 

: ขึ้นโรป้เวยช์มวิวยามค า่คืนเมืองฮาโกดาเตะ ท่ีสวยท่ีสดุ 1 ใน 3 

: เท่ียวชมตลาดปลาอนัเลือ่งชือ่เรื่องความสดอร่อยของอาหารทะเล 

: ชมใบไมเ้ปลีย่นสอีนัสวยงามของเมืองฮาโกดาเตะ 

: อาบน า้แร่ ออ็งเซน็ เพือ่ผ่อนคลายจากความเม่ือยลา้ 2 คนื 

: พเิศษ บฟุเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์แบบไม่อ ัน้ พรอ้มน า้จิ้มซฟีู้ ดรสเดด็ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 

สะสมไมล ์50% 

วิวค า่คืนเมืองฮาโกดาเตะ ตลาดปลาฮาโกดาเตะ ชมใบไมเ้ปลีย่นส ี
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วนัแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C-D สายการบินไทย เจา้หนา้ที ่คอย

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบินไทย  เทีย่วบนิที ่ TG670 

 

 

 

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่)     

2 
ฮอกไกโด  - โนโบริเบ็ตสึ – หมู่บา้นนินจา ดาเตะจิไดมู

ระ - หบุเขานรก “จิโกกุดานิ” – โทยะ – ข้ีนโรป้เวย์

ภูเขาอุสุ – ฟารม์หมีสีน ้าตาล 

   TOYA MENSEIKAKU HOTEL 
“พเิศษ อาบอ็องเซ็น” 

3 
ฮาโกดาเตะ – สวนมิฮาราชิ - อาคารอิฐสีแดงคาเนะโม

ริ – ย่านโมโตมาจิ – นัง่กระเชา้ฮาโกดาเตะ 
   YUNOKAWA KANKO HOTEL 

“พเิศษ อาบอ็องเซ็น” 

4 
หอคอยโกะริวคาคุ – ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – อุทยาน

แห่งชาติโอนุมะ - ซปัโปโร  

   
VESSEL INN SAPPORO 

NAKAJIMA 

“พเิศษ บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ”์ 

5 อิสระชอ๊ปป้ิงตามอธัยาศยั    
VESSEL INN SAPPORO 

NAKAJIMA 

6 ฮอกไกโด (ชิโตเซ่) - กรุงเทพ   
 

 

ก าหนดการเดินทาง 

56,900.- 14-19 ตุลาคม 2561 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
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วนัทีส่องของการเดินทาง      ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่) – โนโบริเบต็สึ – หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมุระ  

       หบุเขานรก“จิโกกุดาน”ิ – โทยะ – ข้ึนโรป้เวยภู์เขาอุสุ – ฟารม์หมีสีน ้ าตาล 

 

 

 

 

08.30 น.+1 เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด (เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าไทย 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคน

เข้าเมืองและเชค็สมัภาระทุกทา่นแล้ว น าทา่นเดินทางสู่หมู่บา้นนนิจาดาเตะจิไดมูระ เป็น

หมู่บ้านที่จ าลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้นไปที่การมีบทบาทของชนช้ันพ่อค้าในยุคที่มี 

แต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านทา่นจะได้ย้อนยุคไปกบักจิกรรมมากมาย 

เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกโิมโนมาเดินอวดโฉม

กนั นักทอ่งเที่ยวยังสามารถต่ืนตากบัเหล่านักรบซามูไร ซ่ึงเปรียบเสมือน ผู้ปกป้องดูแลความ

เรียบร้อยของบ้านเมืองหรือต ารวจในปัจจุบันชมสาธติการอ าพรางตัวอนัเล่ืองช่ือ ถ่ายรูปคู่กบั

ซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โนโบริเบ็ตสึ เป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อน ้าพุร้อนที่มี

ช่ือเสยีงที่สดุของของเกาะฮอกไกโด น าทา่นเดินทางสู่แหล่งก าเนิดของบ่อน า้พุร้อน คือ จิโกกุดา

น ิหรือ หบุเขานรก น าทา่นชม หบุเขานรกจิโกะคุดาน ิที่มีไอน า้และไอก ามะถันพวยพุ่งออกมา

จากปากปล่องภูเขาไฟ จนได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองโทยะ เมืองแห่งน า้แร่ออน

เซนธรรมชาติช่ือดังของญ่ีปุ่นอีกเมืองหน่ึง ด้วยความสวยงามของเมืองน้ีท าให้ที่น่ีเคยได้รับ

คัดเลือกให้เป็นที่จัดงานประชุม G8 เมื่อปี 2007 น าท่านข้ึนโรป้เวยสู่์ภูเขาไฟอุสุ กระเช้าจะพา

เราขึ้นไปยังยอดเขาอุซึ ซ่ึงพ้ืนที่เป็นแอ่งที่ค่อนข้างแบนราบ เกดิจากการระเบิด และพ่นเอาส่วน

ยอดเขาเดิมหายไปหมด ที่สถานีบนยอดเขาซ่ึงอยู่บริเวณริมขอบด้านตะวันออก จะสามารถ

มองเหน็ทะเลสาบโทยะทั้งหมดและภเูขาโชวะชินซัง (Showa-shinzan) ได้จากมุมสูง จากจุดน้ี

เราสามารถเดินขึ้ นไปยังจุดชมวิวปากปล่องภูเขาไฟอุซึ ภูเขาไฟลูกเลก็ที่เกิดใหม่ล่าสุดเม่ือปี 

ค.ศ. 1943 หรือประมาณ 60 กว่าปีเท่าน้ัน ถือเป็นภูเขาไฟที่ มีอายุน้อยที่สุดนับเป็น

ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ แล้วน าท่านเข้าชม สวนอนุรกัษพ์นัธุห์มีสีน ้ าตาล นับ

100 ตัว ที่ใกล้สญูพันธุแ์ละหาดูได้ยาก ซ่ึงเป็นหมีพันธุท์ี่หาได้ยากในปัจจุบันจะพบแต่ในเกาะฮ

อกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเทา่นั้น 

น าทา่นเข้าสู่ที่พัก  TOYA MENSEIKAKU HOTEL LAKESIDE (หรือเทียบเท่า)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง       ฮาโกดาเตะ – สวนมิฮาราชิ - อาคารอิฐสีแดงคาเนะโมริ – ย่านโมโตมาจิ 

     นัง่กระเชา้ชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ 

 *** เชิญท่านอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีช่ือเสียงของญีปุ่่น ชาวญีปุ่่นเชื่อกนัว่าใน

น ้ าแร่นั้นจะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุทีท่ าใหผ้วิพรรณสดใส สุขภาพดี และยงัมีสรรพคุณทางการ

รกัษาอาการปวดเมือ่ยต่างๆได ้***   

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะเมืองท่าที่ส าคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองที่

เตม็ไปด้วยโบราณสถานที่มีคุณค่า และยังเป็นเมืองทา่แห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่นตามสนธสิัญญา 

สัมพันธมิตร เปรียบเสมือนประตูที่เปิดรับ วัฒนธรรมตะวันตกเข้าสู่ญ่ีปุ่น เป็นเมืองเลก็ที่น่ารัก

สงบอบอุ่นตั้งอยู่ระหว่าง ช่องแคบซึคารุ ( Tsugaru Strait) และ อ่าวอูชิอูระ ( Uchiura Bay ) 

แล้วน าท่านชมความสวยงามของใบไม้เปล่ียนสีที่สวนมิฮาราชิ สวนสไตล์ญ่ีปุ่นขนาดใหญ่ซ่ึง

ประกอบด้วยอาคารเก่าแก่สไตล์ญ่ีปุ่นและไม้ประดับอกีมากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ใบไม้ในฤดู

ใบไม้ร่วงของที่น่ีน่าต่ืนตามาก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

น าทุกทา่นเดินทางสู่ อาคารก่ออิฐสีแดง โกดังเกบ็สนิค้าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่เหน็

จะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างข้ึนมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซ่ึงถูกไปไหม้คร้ังใหญ่เผาท าลายไปเม่ือ

ปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ให้ความรู้สกึ

คล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว ภายในถูกจัดตกแต่งขายสนิค้าพ้ืนเมืองต่างๆ

มากมายของเมืองฮาโกดาเตะ ให้ทุกทา่นได้เลือกซ้ือของฝากเป็นที่ระลึก จากน้ันน าทา่นเดินทาง

สู่ ย่านโมโตมาจิ ย่านชุมชนของชาวต่างชาติตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาชิเป็น

แหล่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติที่เข้ามาท าการค้าและต้ังรกรากในเมืองฮาโกดาเตะต้ังแต่ช่วง

กลางทศวรรษ 1850 ยาวมาจนถึงปัจจุบัน ภายในย่านนี้ จึงมีสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกตั้ง

เรียงรายอยู่หลายแห่งจนรู้สึกว่าอยู่แถวยุโรป น าทา่นเดินทางสู่ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าชมวิวยามค า่คืน

จากภูเขาฮาโกดาเตะ เปล่ียนบรรยากาศสมัผัสความตระการตา ด้วยกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่

บรรจุได้ 125 ทา่นกบัรายการ Night Parorama View ทา่นสามารถมองเหน็วิวได้รอบ ทศิทาง

Ropeway  จะน าทา่นขึ้นชมทศันียภาพความงามของเมืองยามราตรีบน Mt. Hakodate สมญา 
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วนัทีสี่ข่องการเดินทาง       หอคอยโกะริวคาคุ – ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ 

ซปัโปโร 
 

City of Light อนัตระการด้วยแสงสขีองแสงไฟจากทุกครัวเรือนประดุจดั่งดวงดาวหล่นลงบน 

มหาสมุทร และได้รับการกล่าวขาน ว่าเป็นทศันียภาพที่สวยที่สดุแห่งหน่ึงของโลก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม (5) 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  YUNOKAWAKANKO HOTEL SHOEN 4* (หรือเทียบเท่า) 

 *** เชิญท่านอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีช่ือเสียงของญีปุ่่น ชาวญีปุ่่นเชื่อกนัว่าใน

น ้ าแร่นั้นจะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุทีท่ าใหผ้วิพรรณสดใส สุขภาพดี และยงัมีสรรพคุณทางการ

รกัษาอาการปวดเมือ่ยต่างๆได ้***   

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นเดินทางสู่หอคอยโกะริวคาคุ หอคอยเก่าที่สร้างข้ึนต้ังแต่ปี 1964 ในโอกาสฉลองป้อม

โกะริวคาคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ต่อมาได้มีการพัฒนากลายเป็นหอคอยที่

ทนัสมัยและเปิดบริการคร้ังแรกในวันที่ 1 เมษายน 2006 ปัจจุบันหอคอยมีความสูง 107 เมตร 

เม่ือข้ึนไปยังด้านบนของหอคอย ทา่นจะมองเหน็ป้อมโกะริวคาคุที่เป็นรูปดาว 5 แฉกได้อย่าง

สวยงาม ป้อมโกะริวคาคุ หรือป้อมดาว 5 แฉก เป็นป้อมสร้างตามสไตล์ตะวันตก สร้างขึ้นในปี

สดุท้ายของสมัยเอโดะเพ่ือป้องกนัเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่เกิดจาก

มหาอ านาจตะวันตก ไปกี่ปีต่อมาป้อมแห่งน้ีกลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่าง

กองทพัผู้ส าเรจ็ราชการ และกองก าลังของรัฐบาลเมจิที่จัดต้ังข้ึนใหม่ จากน้ันน าท่านเดินชม

ตลาดเชา้เมืองฮาโกดาเตะ สมัผัสวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเมืองที่ออกมาจับจ่ายสนิค้า ส าหรับ

ครอบครัว ที่มีร้านจ าหน่ายอาหารสด และอาหารแห้งมากมายกว่า 300 ร้านเป็นอกีบรรยากาศที่

ทา่นจะประทบัใจในรูปแบบการจัดร้านและรอยย้ิมของพ่อค้า แม่ค้า รอต้อนรับลูกค้าอย่าง

อบอุ่น และเป็นกนัเอง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

น าทา่นกลับเมืองซปัโปโร เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอนัดับ 5 ของประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบัน 

มีประชากรประมาณ 1,890,000 คน แล้วน าทา่นเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด หรือเดิมช่ือ  

ศาลเจา้ซปัโปโร เปล่ียนเพ่ือให้สมกบั ความย่ิงใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตน้ี 

คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสขุถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อนั 

ยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภมิูภาคคันโต แต่ที่น่ีกเ็ป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้ 

สิ่งศักด์ิสทิธิ์ที่สงิสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งน้ี เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจสบืไป 
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วนัทีห่า้ของการเดินทาง       อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) บริการท่านดว้ยเมนูป้ิงย่าง พรอ้มขาปูยกัษแ์ละ

เครือ่งดืม่ซอฟตด์ร้ิงแบบไม่อั้น 

     น าทา่นเข้าสู่ที่พัก  VESSEL INN SAPPORO NAKAJIMA (หรือเทยีบเทา่)   

 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

*** ให้ทา่นได้อิสระตลอดทั้งวัน เลือกช้อปป้ิงหรือเลือกเที่ยวตลอดทั้งวัน เช่น 

1. ซูซูกิโน่ รวบรวมร้านค้าต่างๆมากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่น่ีที่เดียว เที่ยวได้

ต้ังแต่หัวค ่ายันดึก เพราะเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวส าหรับนักทอ่งราตรี ย่ายซูซิกโินะ

(Susukino) น้ีเป็นย่านกนิด่ืม เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือในประเทศญ่ีปุ่น 

และถือเป็นยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สดุของเมืองซับโปโรด้วย 

2. ถนนชอ้ปป้ิงทานุกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิงสตรีทช่ือดังของฮอกไกโด มีสนิค้าให้ทุกทา่น

ได้เลือกช้อปกนัมากมาย ทั้งกระเป๋า รองเท้า เคร่ืองส าอาง และรวมถึงร้านขายของที่

ระลึกกนัมากกว่า 200 ร้านค้าเลยทเีดียว 

3. หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซ่ึงปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นย า ใน

อดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ให้ทา่นได้ถ่ายรูปกบั

ศิลปกรรมคลาสสคิอย่างใกล้ชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดีเย่ียม 

4. ท าเนยีบรฐับาลเก่า Former Government Office Building ที่สร้างข้ึนต้ังแต่ปี 1888 

ในอดีตได้ใช้เป็นที่ท  าการของข้าหลวงใหญ่ปกครองอาณานิคม อาคารแห่งน้ีได้ถูก

บูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและเหมือนเดิมกบัสมัยก่อนเพ่ือเกบ็เอาไว้เป็นสมบัติ

ทางวัฒธรรมที่ส าคัญของชาติภายในส่วนที่จัดแสดงรูปภาพวัสดุ ที่เกี่ยวกบัความเป็นมา

ของเกาะฮอกไกโด 

5. สวนโอโดริ (Odori Park ) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดกลางกรุงซัปโปโรเป็น

สวนสาธารณะที่แบ่งตัวเมืองเป็นซีกเหนือใต้ความยาวของสวนแห่งน้ี วัดได้1.5

กโิลเมตร ความกว้าง 60 เมตร มีถนนตัดผ่านเป็นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับ

ปลูกไว้ อย่างงดงาม รวมทั้งน า้พุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งต้องไว้ให้ชมสลับกับ

ม้าน่ังที่มีให้เลือกน่ังพักผ่อน สวนโอโดริปาร์คแห่งน้ีเป็นหน่ึงในสามแห่งของสถานที่ที่

จัดงานเทศกาลหิมะซับโปโร 
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6. หา้งมิตซุย เอา้ทเ์ลต ให้ทา่นเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสนิค้ามากมายแบรนด์ดัง

ระดับโลก และแบรนด์ญ่ีปุ่น อาท ิ MK MICHEL KLEIN,MORGAN 

,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮโซ 

BALLY,PRADA,GUCCI,DIESEL, TUMI,GAP,ARMANY ฯลฯ เลือกดู

เครือ่งประดบัและนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE,S.T.DUPONT, 

TASAKI,LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES,SCOTCH 

GRAIN,SKECHERS,HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสนิค้าส าหรับคุณหนู 

AIGLE,BANDAI,ASOBI,HAKKA KIDS และสนิค้าอื่นๆอกีมากมายในราคาลด30-

80%ซ่ึงภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส าหรับให้ทุกทา่นน่ังผ่อนคลายอกีด้วย 

*** อิสระรบัประทานเทีย่งและอาหารค า่ตามอธัยาศยั *** 

น าทา่นเข้าสู่ที่พัก VESSEL INN SAPPORO NAKAJIMA PARK (หรือเทยีบเทา่) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

ได้เวลาอนัสมควร น าทุกทา่นเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ 

10.45 น.   ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 671 

16.15 น.   ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ) 

 

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง       ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ  
 

BIG HOKKAIDO ROMANTIC 
ฮาโกดาเตะ โทยะ ซบัโปโร 
6 วนั 4 คืน โดยการบนิไทย  

เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางญีปุ่่นสดุแสนโรแมนติก มนตเ์สน่หแ์ห่งเกาะฮอกไกโด 
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*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบิน ณ วนัท่ี 25 

พ.ค. 61 หากมีการเก็บเพ่ิมโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้  

 

 

 

* ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ  

* ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิตามรายการ 

* ค่าอาหารตามรายการ    

* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

* ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

* ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 

* น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก. 

* ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่านั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(แบบกรุป๊ทวัร)์ เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมที์ท่างบริษทัฯ จัดท า 

 

 

 

 

ราคาต่อท่าน รวมต ัว๋เครือ่งบนิ ไม่รวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 56,900 บาท 37,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 51,900 บาท 37,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่  

(มีเตียงเสริม) 
51,900 บาท 37,900 บาท 

เด็กอายุตั้งแต่ 2-7 ปี พกักบั 2 

ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) 
48,900 บาท 34,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ 9,500 บาท 

อตัราค่าบรกิาร 

อตัรานี้ รวม 
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* ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่น 

* ค่าท าหนงัสือเดินทาง  

* ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ซกัรีด  

* ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถ 

** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกน ้ าเปล่า 

* * ค่าภาษีน ้ ามนัทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก!!!! 
 

 

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

การคืนมดัจ าทั้งหมด (เนือ่งจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือ

ช าระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตาม 
 

 

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ใน

เครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกนั 
 

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน

, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

8. เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

การช าระเงินและการยกเลิก 
 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ 
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* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน น า้หนักไม่เกนิทา่นละ 30   กโิลกรัม (หาก

น า้หนักเกนิ ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารช้ันประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าส าหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 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/ทา่นเทา่นั้น และ ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ/

ทา่นเช่นกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 
 



 
 
 
 
 

 

   
รหัสโปรแกรมทวัร์  BIG JAPAN HOKKAIDO ROMANTIC 6D4N OCT18-TG-W14 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

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

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ ัง้แต ่7 ปีข ึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด 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    
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 

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

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

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

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


