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       รหสัโปรแกรมทวัร ์ HOKKAIDO ROMANTIC A 6D4N APR18-TG-W14 

BIG HOKKAIDO ROMANTIC (A) 
ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตาร ุซบัโปโร 

6 วนั 4 คืน โดยการบนิไทย  
เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางญีปุ่่นสดุแสนโรแมนติก มนตเ์สน่หแ์ห่งเกาะฮอกไกโด 

: ขึ้นโรป้เวยช์มวิวยามค า่คืนเมืองฮาโกดาเตะ ท่ีสวยท่ีสดุ 1 ใน 3 

: เท่ียวชมตลาดปลาอนัเลือ่งชือ่เรื่องความสดอร่อยของอาหารทะเล 

: สนุกกบัหมู่บน้นินจา ดาเตะจไิดมุระ 

: อาบน า้แร่ ออ็งเซน็ เพือ่ผ่อนคลายจากความเม่ือยลา้ 2 คนื 

: พเิศษ บฟุเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์แบบไม่อ ัน้ พรอ้มน า้จิ้มซฟีู้ ดรสเดด็ 

   

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

        

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่)     

2 
ฮอกไกโด  - หมู่บา้นไอนุ - โนโบริเบ็ตสึ – หมู่บา้น

นินจา ดาเตะจิไดมูระ - หบุเขานรก “จิโกกุดานิ”  

ทะเลสาบโทยะ 

 
  

TOYA MENSEIKAKU HOTEL 
“พเิศษ อาบอ็องเซ็น” 

3 
ฟารม์หมสีีน ้ าตาล - ฮาโกดาเตะ – อาคารอิฐสีแดงคา

เนะโมริ – ย่านโมโตมาจิ – นัง่กระเชา้ฮาโกดาเตะ 

   YUNOKAWA KANKO HOTEL 
“พเิศษ อาบอ็องเซ็น” 

4 หอคอยโกะริวคาคุ – ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ซปัโปโร    NEW OTANI  INN SAPPORO 

 
 
 
 

สะสมไมล ์50% 
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วิวยามค า่คืนเมืองฮาโกดาเตะ ตลาดปลาฮาโกดาเตะ หมู่บา้นนินจา 

วนัทีส่องของการเดินทาง      ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่) – หมู่บา้นไอนุ - โนโบริเบ็ตสึ – หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมุระ  

       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 จากน้ันนาํทุกทา่นสู่หมู่บา้นไอนุหรือโกตนั ซ่ึงถือว่าเป็น

บรรพบุรุษด้ังเดิมของชนชาติญ่ีปุ่น เป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองบนเกาะฮอกไกโด ชมบ้านแบบพ้ืนเมือง

และการดาํรงชีวิตตามแบบบรรพบุรุษโบราณกาล ชมโรงเกบ็สะสมและรวบรวมเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ เสื้อผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม เรือแคนนู ตลอดจนฉมวก พร้อมชมการแสดงการร้องราํในแบบ

ไอนุ หลังจากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ โนโบริเบต็ส ึเป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อนํา้พุร้อนที่มี

ช่ือเสยีงที่สดุของของเกาะฮอกไกโด จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่หมู่บา้นนินจาดาเตะจิไดมูระ เป็น

หมู่บ้านที่จาํลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้นไปที่การมีบทบาทของชนช้ันพ่อค้าในยุคที่

มิตซุย เอา้ทเ์ลต  “พเิศษ บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ”์ 

5 
โอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงงานเป่าแกว้ – 

ถนนซาไกมาจิ – โรงงานชอ๊คโกแลต–ชอ๊ปป้ิงทานุกิโคจิ 

  
 NEW OTANI  INN SAPPORO 

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

  

ก าหนดการเดินทาง 

63,900.- 9-14 เมษายน 2561 

(วนัสงกรานต)์ 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง       ฟารม์หมีสีน ้ าตาล – ฮาโกดาเตะ – อาคารอิฐสีแดงคาเนะโมริ – ย่านโมโตมาจิ 

     นัง่กระเชา้ชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ 

มี แต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านทา่นจะได้ย้อนยุคไปกบักจิกรรมมากมาย 

เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกโิมโนมาเดินอวดโฉม

กนั นักทอ่งเที่ยวยังสามารถต่ืนตากบัเหล่านักรบซามูไร ซ่ึงเปรียบเสมือน ผู้ปกป้องดูแลความ

เรียบร้อยของบ้านเมืองหรือตาํรวจในปัจจุบันชมสาธติการอาํพรางตัวอนัเล่ืองช่ือ ถ่ายรูปคู่กบั

ซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึก 

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) 

นาํทางเดินทางสู่ ภูเขาไฟอุสุ เพ่ือนาํท่านเข้าชม สวนอนุรกัษพ์นัธุห์มีสีน ้ าตาล นับ100 ตัว ที่

ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ซ่ึงเป็นหมีพันธุ์ที่หาได้ยากในปัจจุบันจะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด 

เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่าน้ัน จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะเมืองท่าที่

สาํคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองที่เตม็ไปด้วยโบราณสถานที่มีคุณค่า และยังเป็นเมืองท่า

แห่งแรกของประเทศญ่ี ปุ่นตามสนธิสัญญา สัมพันธมิตร เปรียบเสมือนประตูที่ เปิดรับ 
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วนัทีสี่ข่องการเดินทาง       หอคอยโกะริวคาคุ – ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ซปัโปโร – มิตซุย เอา้ทเ์ลต 
 

วัฒนธรรมตะวันตกเข้าสู่ญ่ีปุ่น เป็นเมืองเลก็ที่น่ารักสงบอบอุ่นต้ังอยู่ระหว่าง ช่องแคบซึคารุ ( 

Tsugaru Strait) และ อ่าวอูชิอูระ ( Uchiura Bay )  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

นาํทุกทา่นเดินทางสู่ อาคารก่ออิฐสีแดง โกดังเกบ็สนิค้าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่เหน็

จะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างข้ึนมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซ่ึงถูกไปไหม้คร้ังใหญ่เผาทาํลายไป

เมื่อปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม ให้ความรู้สกึ

คล้ายสิ่งปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว ภายในถูกจัดตกแต่งขายสนิค้าพ้ืนเมืองต่างๆ

มากมายของเมืองฮาโกดาเตะ ให้ทุกทา่นได้เลือกซ้ือของฝากเป็นที่ระลึก จากน้ันนาํทา่นเดินทาง

สู่ ย่านโมโตมาจิ ย่านชุมชนของชาวต่างชาติตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาชิเป็น

แหล่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติที่เข้ามาทาํการค้าและต้ังรกรากในเมืองฮาโกดาเตะต้ังแต่ช่วง

กลางทศวรรษ 1850 ยาวมาจนถึงปัจจุบัน ภายในย่านนี้ จึงมีสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกตั้ง

เรียงรายอยู่หลายแห่งจนรู้สึกว่าอยู่แถวยุโรป นาํทา่นเดินทางสู่ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าชมวิวยามค า่

คืนจากภูเขาฮาโกดาเตะ เปล่ียนบรรยากาศสมัผัสความตระการตา ด้วยกระเช้าไฟฟ้าขนาด

ใหญ่บรรจุได้125 ทา่นกบัรายการ Night Parorama View ทา่นสามารถมองเหน็วิวได้รอบ 

ทศิทางRopeway  จะนาํทา่นขึ้นชมทศันียภาพความงามของเมืองยามราตรีบน Mt. Hakodate 

สมญา City of Light อนัตระการด้วยแสงสีของแสงไฟจากทุกครัวเรือนประดุจดั่งดวงดาวหล่น

ลงบน 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) 
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วนัทีห่า้ของการเดินทาง       โอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงงานเป่าแกว้ – ถนนซาไกมาจิ  

โรงงานชอ๊คโกแลตอิชิยะ – ชอ๊ปป้ิงถนนทานุกิโคจิ 

นาํทา่นเดินทางสู่หอคอยโกะริวคาคุ หอคอยเก่าที่สร้างข้ึนต้ังแต่ปี 1964 ในโอกาสฉลองป้อม

โกะริวคาคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ต่อมาได้มีการพัฒนากลายเป็นหอคอยที่

ทนัสมัยและเปิดบริการคร้ังแรกในวันที่ 1 เมษายน 2006 ปัจจุบันหอคอยมีความสูง 107 

เมตร เมื่อขึ้นไปยังด้านบนของหอคอย ทา่นจะมองเหน็ป้อมโกะริวคาคุที่เป็นรูปดาว 5 แฉกได้

อย่างสวยงาม ป้อมโกะริวคาคุ หรือป้อมดาว 5 แฉก เป็นป้อมสร้างตามสไตล์ตะวันตก สร้างขึ้น

ในปีสดุท้ายของสมัยเอโดะเพ่ือป้องกนัเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่เกดิจาก

มหาอาํนาจตะวันตก ไปกี่ปีต่อมาป้อมแห่งน้ีกลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่าง

กองทพัผู้สาํเรจ็ราชการ และกองกาํลังของรัฐบาลเมจิที่จัดต้ังข้ึนใหม่ จากน้ันนาํท่านเดินชม

ตลาดเชา้เมืองฮาโกดาเตะ สมัผัสวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเมืองที่ออกมาจับจ่ายสนิค้า สาํหรับ

ครอบครัว ที่มีร้านจาํหน่ายอาหารสด และอาหารแห้งมากมายกว่า300 ร้านเป็นอกีบรรยากาศที่

ทา่นจะประทบัใจในรูปแบบการจัดร้านและรอยย้ิมของพ่อค้า แม่ค้า รอต้อนรับลูกค้าอย่าง

อบอุ่น และเป็นกนัเอง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 นาํทา่นกลับเมืองซปัโปโร เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอนัดับ 5 ของประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบัน

มีประชากรประมาณ 1,890,000 คน แล้วนาํทา่นช๊อปป้ิงที่หา้งมิตซุย เอา้ทเ์ลต ให้ทา่น

เพลิดเพลินกบัการชอ็ปป้ิงสินค้ามากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญ่ีปุ่น อาท ิ MK 

MICHEL KLEIN ,MORGAN ,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE 

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

ฯลฯ เลือกดูเครือ่งประดบัและนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE,S.T.DUPONT, 

TASAKI,LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES,SCOTCH 

GRAIN,SKECHERS,HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสนิค้าสาํหรับคุณหนู 

AIGLE,BANDAI,ASOBI,HAKKA KIDS และสนิค้าอื่นๆอกีมากมาย ภายในยังมีร้านอาหาร 

ร้านกาแฟ สาํหรับให้ทุกทา่นน่ังผ่อนคลายอกีด้วย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) บริการท่านดว้ยเมนูป้ิงย่าง พรอ้มขาปูยกัษแ์ละ

เครือ่งดืม่ซอฟตด์ร้ิงแบบไม่อั้น 

นาํทา่นเข้าสู่ที่พัก  NEW OTANI  INN SAPPORO HOTEL 4*(หรือเทยีบเทา่)   
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นาํทา่นเดินทางสู่เมืองโอตารุเมืองทา่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วง

ปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เย่ียมชม คลองสายโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอนัมีเสน่ห์

ชวนให้ค้นหาด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญ่ีปุ่น

แบบดั้งเดิมแล้วนาํทา่นชม  พิพธิภณัฑก์ล่องดนตรี ให้ทา่นได้ทอ่งไปในดินแดนแห่ง

เสยีงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี  (MUSIC 

BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทาํให้ทา่นผ่อนคลายอย่างดีเย่ียม 

จากน้ันนาํทุกทา่นเดินทางสู่ โรงเป่าแกว้ ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีช่ือเสยีงทางด้านการ

เป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นทุน่ให้เรือ แต่

ปัจจุบันน้ีเป้าหมายของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน นอกจากน้ี

ยังมีสอนวิธกีารเป่าแก้วให้กับนักทอ่งเที่ยวด้วย ชมความสวยงามของแก้วหลากสสีนัดัง

อยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซ้ือผลิตภัณฑจ์ากแก้วอนัสวยงามและราคา

ย่อมเยาว์ แล้วให้ทา่นได้อสิระชอ๊ปป้ิงถนนซาไกมาจิ ถนนคนเดินในเมืองโอตารุ ให้

ทา่นได้เลือกชอ๊ปป้ิงขนมช่ือดังต่างๆ ของเมืองโอตารุ อาทเิช่น ชีสเค้ก Le Tao, โปเต

โต้ ฟาร์ม หรือจังกะโปะกุรุ, คุกกี้และเค้กจากร้านคิตาโนะ นอกจากน้ีผลไม้และอาหาร

ทะเลของที่น่ีกยั็งได้รับความนิยมอกีเช่นเดียวกนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

จากน้ันนําท่านเข้าชมโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตที่มี

ช่ือเสียงที่สุดแห่งเกาะฮอกไกโด และท่านสามารถเลือกซ้ือชอ็คโกแลตที่มีช่ือเป็นของที่

ระลึกได้ และนอกจากขนมช่ือดังของที่น่ีแล้ว ความสวยงามของการจัดแต่งโรงงานกไ็ม่

เป็น 2 รองใคร ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับวงดนตรีด้านหน้าโรงงาน และสวนดอกไม้

และรถไฟในสไตล์ยุโรปที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ จากน้ันนาํท่านอิสระช้อปป้ิง

ตามอธัยาศัย ณ ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้าน

ใต้ของเมือง โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้า

ต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหาร

มากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เน่ืองจากมีเกมเซน็เตอร์ และตู้หนีบ

ตุ๊กตามากมาย นอกจากน้ันที่น่ียังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ 

อกีทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกอินัเก่าแก่ที่สร้างข้ึนต้ังแต่ปี 1973 ด้วย  

ค า่    อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
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นาํทา่นเข้าสู่ที่พัก  NEW OTANI  INN SAPPORO HOTEL 4*(หรือเทยีบเทา่)   

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

ได้เวลาอนัสมควร นาํทุกทา่นเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ 

10.45 น.   ออกเดนิทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 671 

16.15 น.   ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ) 

 

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาต่อท่าน รวมต ัว๋เครือ่งบนิ ไม่รวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 63,900 บาท 30,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 60,900 บาท 30,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่  

(มีเตียงเสริม) 
60,900 บาท 30,900 บาท 

วนัทีห่กของการเดินทาง       ซปัโปโร – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ  
 

อตัราค่าบรกิาร 

BIG HOKKAIDO ROMANTIC (A) 
ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตาร ุซบัโปโร 

6 วนั 4 คืน โดยการบนิไทย  
เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางญีปุ่่นสดุแสนโรแมนติก มนตเ์สน่หแ์ห่งเกาะฮอกไกโด 
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*** 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 

* ค่าท าหนงัสือเดินทาง  

* ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ซกัรีด  

* ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถ 

** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกน ้ าเปล่า 

* * ค่าภาษีน ้ ามนัทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก!!!! 
 

เด็กอายุตั้งแต่ 2-7 ปี พกักบั 2 

ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) 
57,900 บาท 27,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ 12,500 บาท 

อตัรานี้ รวม 
 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

การช าระเงินและการยกเลิก 
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* 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 25 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 

8. เมื่อทา่นตกลงชาํระค่ามัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

 

 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
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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 (มเีตียง) 
 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 จะดาํเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


