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 HAPPY HOKKAIDO (B) 
ฮอกไกโด โทยะ โอตาร ุซบัโปโร 

6 วนั 4 คืน โดยการบนิไทย  

เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางญีปุ่่นสดุแสนโรแมนติก มนตเ์สน่หแ์ห่งเกาะฮอกไกโด 

: สนุกกบัการต์นุสดุฮิตตลอดกาลท่ีโดราเอมอน พารค์ 

: เท่ียวชมตลาดปลาอนัเลือ่งชือ่เรื่องความสดอร่อยของอาหารทะเล 

: สนุกกบัการชอ๊ปป้ิงอย่างเต็มอิม่ท ัง้มิตซยุ เอา้ท์เลต และ ย่านทานุกโิคจ ิ

: อาบน า้แร่ ออ็งเซน็ เพือ่ผ่อนคลายจากความเม่ือยลา้ 

: พเิศษ บฟุเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์แบบไม่อ ัน้ พรอ้มน า้จิ้มซฟีู้ ดรสเดด็ 

   

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

        

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่)     

2 
ฮอกไกโด  - หมู่บา้นไอนุ - โนโบริเบ็ตสึ  - หบุเขานรก 

“จิโกกุดานิ” - ทะเลสาบโทยะ 
   TOYA MENSEIKAKU HOTEL 

“พเิศษ อาบอ็องเซ็น” 

3 
ข้ึนโรป้เวยภู์เขาอุสุ - ฟารม์หมสีีน ้ าตาล – โอตารุ – 

พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงงานเป่าแกว้ – ถนนซาไก

มาจิ – ซปัโปโร  

   
NEW OTANI  INN SAPPORO 

“พเิศษ บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ”์ 

4 อิสระชอ๊ปป้ิงตามอธัยาศยั     NEW OTANI  INN SAPPORO 

5 โรงงานชอ๊คโกแลตอิชิยะ – ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาด    NEW OTANI  INN SAPPORO 

 
 
 
 

สะสมไมล ์50% 
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       รหสัโปรแกรมทวัร ์HAPPY  HOKKAIDO B 6D4N APR18-TG-W14 

โดราเอมอน พารค์ ตลาดปลาโจไก 

โรป้เวยภ์ูเขาอุส ุ

วนัทีส่องของการเดินทาง      ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่) – โดราเอมอน พารค์ - หมู่บา้นไอนุ - โนโบริเบต็สึ –  

       หบุเขานรก“จิโกกุดาน”ิ – ทะเลสาบโทยะ 

วนัแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่) 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

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

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่ TG670 

 

 

 

 

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

เข้าเมืองและเชค็สมัภาระทุกทา่นแล้ว จากน้ันนาํทุกทา่นแวะชม Doraemon Wakuwaku Sky 

Park ในสนามบินชิโตเช่ มีให้เลือกเล่นหลายโซน ไม่ว่าจะเป็นสนามเดก็เล่นที่โซน Kids หรือจะ

ไปวาดรูประบายสทีี่ห้องWorkshop น่ังพักกนิขนม ดื่ม Choco ร้อนๆ รูปโดราเอมอนที่โซน 

Cafe และ ถ่ายรูปคู่กบัโดราเอมอนและเพ่ือนๆ ที่โซน Photo Studioซ่ึงงานน้ีใครเป็นสาวกโดรา

เอมอนทั้งเดก็และผู้ใหญ่ คงจะสนุกสนานกนัได้อย่างเตม็ที่แน่นอน  จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ 

หมู่บา้นไอนุหรือโกตนั ซ่ึงถือว่าเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญ่ีปุ่น เป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองบน

เกาะฮอกไกโด ชมบ้านแบบพ้ืนเมืองและการดาํรงชีวิตตามแบบบรรพบุรุษโบราณกาล ชมโรง

เกบ็สะสมและรวบรวมเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เสื้อผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม เรือแคนนู ตลอดจนฉมวก 

ปลาโจไก – มิตซุย เอา้ทเ์ลต 

66  ฮอกไกโด (ชิโตเซ่)ฮอกไกโด (ชิโตเซ่)  --  กรุงเทพกรุงเทพ      
  

  

ก าหนดการเดินทาง 
เร่ิมต้นที ่

53,900.- 
3 – 8 เมษายน 2561 (วนัจกัรี) 

9-14 เมษายน 2561(วนัสงกรานต)์ 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง       โรป้เวยภู์เขาอุสุ – ฟารม์หมีสีน ้ าตาล – โอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

    โรงงานเป่าแกว้ – ถนนซาไกมาจิ – ซปัโปโร  
 

พร้อมชมการแสดงการร้องราํในแบบไอนุ หลังจากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ โนโบริเบต็ส ึ เป็นรีสอร์

ทสถานตากอากาศที่มีบ่อนํา้พุร้อนที่มีช่ือเสียงที่สดุของของเกาะฮอกไกโด 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

  หลังจากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ โนโบริเบต็สึ เป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อนํา้พุร้อนที่มี

ช่ือเสยีงที่สดุของของเกาะฮอกไกโด นาํทา่นเดินทางสู่แหล่งกาํเนิดของบ่อนํา้พุร้อน คือ จิโกกุดา

น ิหรือ หบุเขานรก นาํทา่นชม หุบเขานรกจิโกะคุดาน ิที่มีไอนํา้และไอกาํมะถันพวยพุ่งออกมา

จากปากปล่องภเูขาไฟ จนได้เวลาอนัสมควรนาํทา่นเดินทางสู่เมืองโทยะ เมืองแห่งนํา้แร่ออน

เซนธรรมชาติช่ือดังของญ่ีปุ่นอกีเมืองหน่ึง ด้วยความสวยงามของเมืองน้ีทาํให้ที่น่ีเคยได้รับ

คัดเลือกให้เป็นที่จัดงานประชุม G8 เมื่อปี 2007 

นาํทา่นเข้าสู่ที่พัก  TOYA MENSEIKAKU HOTEL 4* (หรือเทียบเท่า)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 *** เชิญท่านอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีช่ือเสียงของญีปุ่่น ชาวญีปุ่่นเชื่อกนัว่าใน

น ้ าแร่นั้นจะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุทีท่ าใหผ้วิพรรณสดใส สุขภาพดี และยงัมีสรรพคุณทางการ

รกัษาอาการปวดเมือ่ยต่างๆได ้***   

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทางเดินทางสู่ ภูเขาไฟอุสึ เพ่ือขึ้ นกระเช้าไฟฟ้า เพ่ือชมทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟโชวะชินซัง 

ภเูขาไฟลูกเลก็ที่เกิดใหม่ล่าสุดเม่ือปี ค.ศ. 1943 หรือประมาณ 60 กว่าปีเท่าน้ัน ถือเป็นภเูขา

ไฟที่ มีอายุน้อยที่สุดนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ น่าประหลาดใจ ในขณะที่ เกิดการ

สั่นสะเทอืนของเปลือกโลกซ่ึงระเบิดปะทุติดต่อกันยาวนานกว่า 2 ปีเลยทีเดียว จากน้ันนาํท่าน

เข้าชม ฟารม์หมีสีน ้ าตาล นับ100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ซ่ึงเป็นหมีพันธุ์ที่หาได้

ยากในปัจจุบันจะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่าน้ัน จนได้เวลาอัน

สมควร ทาํท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ เมืองท่าที่สาํคัญที่สุดแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด เมืองที่

เตม็ไปด้วยความโรแมนติกในช่วงฤดูหนาว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
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วนัทีสี่ข่องการเดินทาง       อิสระชอ๊ปป้ิงตามอธัยาศยั 

นาํทุกทา่นเดินทางสู่ เมืองโอตารุเมืองทา่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลาย

ศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เย่ียมชม คลองสายโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอนัมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา

ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญ่ีปุ่นแบบด้ังเดิมแล้วนาํทา่น

ชม  พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี ให้ทา่นได้ทอ่งไปในดินแดนแห่งเสยีงดนตรีและบทกวี ที่แสน

อ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี  (MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและ

งดงามที่จะทาํให้ทา่นผ่อนคลายอย่างดีเย่ียม จากน้ันนาํทุกทา่นเดินทางสู่ โรงเป่าแกว้ ในเมือง

โอตารุ เมืองที่มีช่ือเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงค์ของการเป่า

แก้วเพ่ือใช้เป็นทุน่ให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้ เป้าหมายของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นของใช้หรือของที่

ระลึกแทน นอกจากน้ียังมีสอนวิธกีารเป่าแก้วให้กบันักทอ่งเที่ยวด้วย ชมความสวยงามของแก้ว

หลากสีสนัดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซ้ือผลิตภัณฑจ์ากแก้วอนัสวยงามและ

ราคาย่อมเยาว์ แล้วให้ทา่นได้อสิระชอ๊ปป้ิงถนนซาไกมาจิ ถนนคนเดินในเมืองโอตารุ ให้ทา่นได้

เลือกชอ๊ปป้ิงขนมช่ือดังต่างๆ ของเมืองโอตารุ อาทเิช่น ชีสเค้ก Le Tao, โปเตโต้ ฟาร์ม หรือจัง

กะโปะกุรุ, คุกกี้และเค้กจากร้านคิตาโนะ นอกจากน้ีผลไม้และอาหารทะเลของที่น่ีกยั็งได้รับ

ความนิยมอกีเช่นเดียวกนัจากน้ันนาํทา่นเดินทางเข้าสู่เมืองซปัโปโร เมืองหลักของเกาะฮอกไก

โด 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) บริการท่านดว้ยเมนูป้ิงย่าง พรอ้มขาปูยกัษแ์ละ

เครือ่งดืม่ซอฟตด์ร้ิงแบบไม่อั้น 

นาํทา่นเข้าสู่ที่พัก  NEW OTANI  INN SAPPORO HOTEL 4*(หรือเทยีบเทา่)   

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

*** ให้ทา่นได้อิสระตลอดทั้งวัน เลือกช้อปป้ิงหรือเลือกเที่ยวตลอดทั้งวัน เช่น 

1.ซูซูกิโน่ รวบรวมร้านค้าต่างๆมากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่น่ีที่เดียว เที่ยวได้ต้ังแต่หัวคํ่า

ยันดึก เพราะเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวสาํหรับนักทอ่งราตรี ย่ายซูซิกโินะ(Susukino) น้ีเป็นย่านกนิ

ด่ืม เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สดุของภาคเหนือในประเทศญ่ีปุ่น และถือเป็นยานที่คึกคักและมี

ชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซับโปโรด้วย 

2.ถนนชอ้ปป้ิงทานุกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิงสตรีทช่ือดังของฮอกไกโด มีสนิค้าให้ทุกท่านได้เลือกช้



  
 
 
 
 
 

  

2. BIG HAPPY HOKKAIDO 6D4N (TG) Songkran ‘18 5 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์HAPPY  HOKKAIDO B 6D4N APR18-TG-W14 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง       โรงงานชอ๊คโกแลคอิชิยะ – ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – มิยซุย เอา้ทเ์ลต 

อปกนัมากมาย ทั้งกระเป๋า รองเท้า เคร่ืองสาํอาง และรวมถึงร้านขายของที่ระลึกกนัมากกว่า 

200 ร้านค้าเลยทเีดียว 

3.หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซ่ึงปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยาํ ในอดีตเคย

เป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ให้ทา่นได้ถ่ายรูปกบัศิลปกรรมคลาสสิค

อย่างใกล้ชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดีเย่ียม 

4.ท าเนยีบรฐับาลเก่า Former Government Office Building ที่สร้างข้ึนต้ังแต่ปี 1888 ใน

อดีตได้ใช้เป็นที่ทาํการของข้าหลวงใหญ่ปกครองอาณานิคม อาคารแห่งน้ีได้ถูกบูรณะซ่อมแซม

ให้อยู่ในสภาพดีและเหมือนเดิมกบัสมัยก่อนเพ่ือเกบ็เอาไว้เป็นสมบัติทางวัฒธรรมที่สาํคัญของ

ชาติภายในส่วนที่จัดแสดงรูปภาพวัสดุ ที่เกี่ยวกบัความเป็นมาของเกาะฮอกไกโด 

5.สวนโอโดริ (Odori Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สดุกลางกรุงซัปโปโรเป็นสวนสาธารณะ

ที่แบ่งตัวเมืองเป็นซีกเหนือใต้ความยาวของสวนแห่งน้ี วัดได้1.5กิโลเมตร ความกว้าง 60 เมตร 

มีถนนตัดผ่านเป็นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับปลูกไว้ อย่างงดงาม รวมทั้งนํา้พุ และ

งานประติมากรรมกลางแจ้งต้องไว้ให้ชมสลับกบัม้าน่ังที่มีให้เลือกน่ังพักผ่อน สวนโอโดริปาร์

คแห่งน้ีเป็นหน่ึงในสามแห่งของสถานที่ที่จัดงานเทศกาลหิมะซับโปโร 

*** อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 

นาํทา่นเข้าสู่ที่พัก  NEW OTANI  INN SAPPORO HOTEL 4*(หรือเทยีบเทา่)   

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นาํทา่นเข้าชมโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตชอ็คโกแลตที่มีช่ือเสียงที่สดุแห่ง

เกาะฮอกไกโด และทา่นสามารถเลือกซ้ือชอ็คโกแลตที่มีช่ือเป็นของที่ระลึกได้ และนอกจาก

ขนมช่ือดังของที่น่ีแล้ว ความสวยงามของการจัดแต่งโรงงานกไ็ม่เป็น 2 รองใคร ให้ทา่นได้

อสิระถ่ายรูปกบัวงดนตรีด้านหน้าโรงงาน และสวนดอกไม้และรถไฟในสไตล์ยุโรปที่มีความ

สวยงามเป็นเอกลักษณ์ แล้วนาํทา่นสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Jingu) เป็นศาลเจ้าของ

ลักธชิินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี เช่ือกนัว่าเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าโยฮะชิระผู้พิทกัษ์ฮอกไก

โดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนน้ีจึงมีผู้ศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี ด้านในยังมีสวน 

Maruyama Koen ที่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วงชาวฮอกไกโดมักจะมาชมดอกไม้ที่น่ี 

จนได้เวลาอนัสมควรนาํทา่นเดินทางสู่ตลาดปลาโจไก ตลาดปลาใจกลางเมืองซัปโปโร ศูนย์

รวมอาหารทะเลสดๆ และผลไม้ต่างๆ มากมายมาไว้ที่น่ี ให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการชอ๊ปป้ิง

อาหารทะเลอนัสดอร่อย และผลไม้ขึ้นช่ืออกีมากมายในตลาดแห่งน้ี 

กลางวนั  อิสระรบัประทานอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั 
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 นาํทา่นชอ๊ปป้ิงที่หา้งมิตซุย เอา้ทเ์ลต ให้ทา่นเพลิดเพลินกบัการชอ็ปป้ิงสนิค้ามากมายแบรนด์

ดังระดับโลก และแบรนด์ญ่ีปุ่น อาท ิMK MICHEL KLEIN ,MORGAN ,ELLE,CYNTHIA 

ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮโซ 

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

และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE,S.T.DUPONT, TASAKI,LONGINES ฯลฯ 

รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS,HOGAN ฯลฯ หรือเลือก

ซ้ือสนิค้าสาํหรับคุณหนู AIGLE,BANDAI,ASOBI,HAKKA KIDS และสนิค้าอื่นๆอีกมากมาย 

ภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ สาํหรับให้ทุกทา่นน่ังผ่อนคลายอกีด้วย 

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

นาํทา่นเข้าสู่ที่พัก  NEW OTANI  INN SAPPORO HOTEL 4*(หรือเทยีบเทา่)   

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

ได้เวลาอนัสมควร นาํทุกทา่นเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ 

10.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 671 

16.15 น.  ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ) 

 

 

 

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง       ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ  
 

BIG HAPPY HOKKAIDO (B) 
ฮอกไกโด โทยะ โอตาร ุซบัโปโร 
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ราคาต่อท่าน 

รวมตัว๋เครือ่งบนิ 
ไม่รวมตัว๋

เคร่ืองบิน 

รวมตัว๋เครือ่งบนิ 
ไม่รวมตัว๋

เคร่ืองบิน 3 – 8 เม.ย. 61 

วนัจกัรี 

9 – 14 เม.ย. 61 

วนัสงกรานต ์

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 53,900.- 26,900.- 60,900.- 28,900.- 

เด็กอายุ 2 - 7 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 51,900.- 26,900.- 57,900.- 28,900.- 

เด็กอายุ 2 -7 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่  

(มีเตียงเสริม) 
51,900.- 26,900.- 57,900.- 28,900.- 

เด็กอายุตั้งแต่ 2-7 ปี พกักบั 2 

ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) 
48,900.- 24,900.- 54,900.- 25,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ 9,500.- 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบิน ณ วนัท่ี 10 

ม.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 

 

 

* ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่น 

อตัราค่าบรกิาร 

อตัรานี้ รวม 
 

อตัรานี้ ไม่รวม 
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* ค่าท าหนงัสือเดินทาง  

* ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ซกัรีด  

* ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถ 

** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกน ้าเปล่า 

* * ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก!!!! 
 

* บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจาํทา่นละ 20,000 บาท หากทา่นยินดีมัดจาํการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิในการคืน

มัดจาํทั้งหมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือชาํระก่อน

เดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม 
 

 

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ใน

เครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกนั 

 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน นํา้หนักไม่เกนิทา่นละ 30   กโิลกรัม (หาก

นํา้หนักเกนิ ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารช้ันประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าสาํหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และความกว้าง+ยาว+สงู 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  

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่านํา้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

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

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนาํสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างด้าวที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

การช าระเงินและการยกเลิก 
 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ 
 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 
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8. เมื่อทา่นตกลงชาํระค่ามัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

 

 

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.................................................  



  
 
 
 
 
 

  

2. BIG HAPPY HOKKAIDO 6D4N (TG) Songkran ‘18 10 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์HAPPY  HOKKAIDO B 6D4N APR18-TG-W14 

(ทางบริษัทฯ จะดาํเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


