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HOKKAIDO HAKODATE  

6DAYS 4NIGHTS BY TG 

 

 

 

 

 

 

VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั 
สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด  
 

โนโบริเบทสึ หบุเขำจิโกขดุำนิ หรอืหุบผานรก พบความมหศัจรรย์และน่าเกรงขามของ
ธรรมชาต ิซึ่งยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากน ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด 

โทยะ  ชมความงามของทะเลสำบโทยะทีต่ ัง้อยู่ในวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
เยีย่มชม ฟำรม์หมีสีน ้ำตำล ชมหมสีายพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโดกวา่รอ้ยตวั , 
นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำสู่เขำอสู ุเพื่อชมทวิทศัน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ 

ฮำโกดำเตะ ดูเหล่าฝงูลงิแชอ่อนเซน็ที ่สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ, เดนิเล่นชมเมอืง  
ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมาตลอดจน
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรูปของสถาปตัยกรรมสไตล์ยุโรป, ชอ้ป
ป้ิงย่านโกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกวา่รอ้ยปีที่ท่าเรอืรมิทะเล, นัง่กระเช้ำสู่
ภเูขำฮำโกดำเตะ ชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะยามกลางคนื, ชอ้ปป้ิงสนิค้าของ
ฝากทีอิ่ออน มอลล ์
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โอตำร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตำร ุเอกลกัษณ์
แห่งวถิชีวีติ 2 ฝ ัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปตัยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี

ซปัโปโร   เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที่ย่ำนทำนูกิและย่ำนซูซูกิโน่และอิสระเต็มวนัใน
เมืองซปัโปโร 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง วนัท่ี 5-10 / 11-16 / 13-18 เมษำยน 2562 

วนัแรก             สนำมบินสวุรรณภมิู 

 

20.30 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย 
เคำน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทำง และผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.45 น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย  
   เท่ียวบินท่ี TG670 
 

วนัท่ีสอง           สนำมบินชินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> จิโกขดุำนิ >> ทะเลสำบโทยะ >> 
                          นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำสู่ภเูขำไฟอสู ุ>> ฟำรม์หมีสีน ้ำตำล 

 

 
 
 
 
 
 

08.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจำกผ่ำน
ขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโนโบ
ริเบทสึ เมอืงที่มแีหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาตทิี่มีชื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด  น า
ท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่จิโกขุดำนิ บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้
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สรา้งสรรคข์ึน้ ซึ่งเกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวยพุ่งขึน้มารวมตวั
กนัจนเกดิเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสำบโทยะ  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านสู่ ภูเขำไฟอูสุซงั เพื่อขึ้นกระเช้ำไฟฟ้ำ (Usuzan Ropeway) ชมทิวทศัน์ภูเขำ

ไฟโชวะ (โชวะชินซงั) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่สะเทือนของเปลือกโลกในปี ค.ศ.1943 
(หรือปีโชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้พิภพได้ดัน
พืน้ดนิสูงขึน้มาเรื่อยๆ ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูงถงึ 400 เมตร ดงัเหน็ได้
ในปจัจุบนั และยงัคงมีพลงังานความร้อนอยู่ แม้ว่าในช่วงฤดูหนาวหมิะจะตกมากแค่ไหน 
บนภูเขาไฟโชวะชนิซงักลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย โดยในบรเิวณภูเขาไฟโชวะชนิซงั ท่านจะ
ได้พบกับ ฟำร์มหมีโชวะชินซัง ให้ท่านได้สัมผสัความน่ารักและฉลาดแสนรู้ของหมีสี
น ้าตาลนับ 100 ตวั ที่ใกล้สูญพนัธุ์และหาดูยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านัน้ ชาวไอนุเชือ่กนัวา่หมสีนี ้าตาลนี้ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 4 ดำว 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
หลงัมือ้อำหำรอิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ ท่ีอุดมไปด้วยแร่ธำตุท่ี
มีสรรพคุณในกำรรกัษำโรคต่ำงๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่ำถ้ำได้แช่น ้ ำแร่แล้วจะท ำให้
ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

วนัท่ีสำม           โทยะ >> ฮำโกดำเตะ >> สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ >> โกดงัอิฐแดง >> 
                          อิออน มอลล ์>> ขึน้กระเช้ำชมวิวบนเขำฮำโกดำเตะ 

 
 
 
 
 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮำโกดำเตะ อดีตเมืองท่าส าคญัของเกาะฮอกไกโด 

เปรยีบเสมอืนดัง่ประตูทีเ่ปิดรบัวฒันธรรมตะวนัตกสู่ประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของตวั
เมอืงทีม่ที ัง้ ตกึเก่า ศาลาเก่า รวมทัง้โบสถน์ิกายออเธอรด์อกซ์ ทีม่คีวามงดงาม น าท่าน 
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เขา้ชม สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ ภายในเขตบ่อน ้าพุร้อน ท่านจะได้พบกบัเหล่าฝูง
ลงิมากมายทีล่งมาแชน่ ้ารอ้นในบ่อเพื่อคลายความหนาว นอกจากนี้ยงัสามารถเดนิเล่น
ชมพนัธุไ์มเ้ขตรอ้นนานาชนิดไดอ้กีดว้ย  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิเล่นที ่โกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกวา่รอ้ยปีทีท่่าเรอืรมิทะเล โกดงัแห่งนี้

ถูกสร้างตามแบบตะวนัตกด้วยอฐิแดง ปจัจุบนัโกดงัจ านวน 5 หลงัได้ถูกดดัแปลงให้
กลายเป็นรา้นคา้ขายของที่ระลกึ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่นๆ มากมาย ท าให้เป็น
ย่านช้อปป้ิงที่สามารถเดินเล่น เลือกซื้อของฝากและชมวิวท่าเรือไปพร้อมๆ กนัได้
จากนัน้น าท่านสู่ อิออน มอลล ์อสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีช่าวญี่ปุน่ใช้
ในชวีติประจ าวนั อาทเิชน่ ของใชใ้นบา้น อาหาร ขนม ชา ฯลฯ 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้ำสู่ภเูขำฮำโกดำเตะ เพื่อชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะ ซึ่งเป็น
จุดชมววิทวิทศัน์ยามกลางคนื และเคยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของจุดชมววิที่มวีวิกลางคืน
สวยทีสุ่ดในญี่ปุน่ ถา้ไม่ไดม้าชมถอืวา่มาไม่ถงึเมอืงฮาโกดาเตะเลยทเีดยีว 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 

 

วนัท่ีส่ี              ฮำโกดำเตะ >> ย่ำนโมโตมำจิ >> โอตำร ุ>> คลองโอตำร ุ>> 
                        พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> ซปัโปโร >> ช้อปป้ิงทำนุกิ โคจิและซูซูกิโน่ 

 

 
 
 
 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดนิเล่นที่ ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ (Motomachi Historical District)  เขตที่

รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวตัศิาสตร์ของเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรูป
ของสถาปตัยกรรมสไตลย์ุโรป ซึ่งไดร้บัอทิธพิลมาตัง้แต่สมยัญี่ปุ่นเปิดเมอืงฮาโกดาเตะ
เป็นเมอืงท่าส าหรบัท าการค้ากบัต่างชาต ิโดยมสีิง่ปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย  อาท ิ
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ศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) สถาปตัยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใชเ้ป็นที่
ท าการของคณะผู้ปกครองเมืองตัง้แต่ปีค.ศ.1900, โบถส์เก่า (Church Group of 
Motomachi) ที่ท าให้นึกย้อนถึงอดีตอนัรุ่งเรืองของเมืองท่าส าคญั  ซึ่งยงัคงรกัษา
สถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า และเป็นเอกลกัษณ์ไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีจากนัน้ ออกเดนิทางสู่ 
เมืองโอตำรุ หนึ่งในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าส าคญัทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น 
ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และท าการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริง่ จนได้
ชือ่วา่เป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตารุด้วยการสรร
สรา้งอย่างลงตวัในสไตลย์ุโรป 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 ***บริกำรท่ำนด้วยเซท็อำหำรญ่ีปุ่ น พร้อมด้วยขำปซููไวท่ำนละ 1 เซท็*** 
บ่ำย น าท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าที่สะท้อนบนผวิน ้าของ 

คลองโอตำร ุคลองสายวฒันธรรมระหว่างดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้
อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดดัแปลงมา
จากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย จากนัน้พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสียงดนตรีต้อนรับท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชม
ววิฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่องดนตรโีบราณหลากหลายแบบและสามารถเลอืก
ซื้อกล่องดนตรทีีท่่านชืน่ชอบหรอืจะเลอืกจดัท ากล่องดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีว
ในโลกกไ็ด้ นอกจากนี้ยงัมนีาฬกิาไอน ้าโบราณที่ตัง้เด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ์ ที่มี
อายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบัเมืองโอตารุ  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอนัดบั 5 ของญี่ปุ่น ผงั
เมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมอืงทัว่ไป
ในญี่ปุ่น ซึ่งได้รบัค าแนะน าและพฒันาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูก
ออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ตามพืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา ให้ท่านชอ้ปป้ิงที่ย่ำน
ทำนุกิและย่ำนซูซูกิโน่ เป็นย่านที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่าน
สามารถช้อปป้ิงสนิค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสนิค้า 
หรือสินค้าแฮนด์เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกิโน่ แหล่งรวม
รา้นอาหารมากมาย ทัง้ร้านส าหรบัครอบครวัหรอืร้านกนิดื่มแบบคนญี่ปุ่น และยงัเป็น
แหล่งท่องเทีย่วยามราตรอีกีดว้ย 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 
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วนัท่ีห้ำ           อิสระท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่ำนเอง 

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนัใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปป้ิงได้
อย่างเตม็อิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็นตกึที่สูงที่สุดใน
ซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีรถไฟเจอาร์ ซปัโปโร เป็นทัง้ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร โดยมจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 38 เรยีกว่า T38 ที่ระดบัความสูง 
160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้กลางวนั 
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมแีสง
ไฟจากกลุ่มตกึย่านซูซูกโินะ ส่องสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึ่ง
ที่ช ัน้ 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลอืกชมิอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี้ย ังมีจุดชมวิวกลำงคืนท่ีภูเขำโมอิวะ วิว
กลางคืนของที่นี่นัน้ตดิอนัดบั 1 ใน 3 สถานที่ที่ว ิวกลางคนืสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 
ท่านสามารถขึน้ไปบนยอดเขาด้วยกระเชา้และเคเบิ้ล คาร์ หรอืหากต้องการท่องเที่ยว
เชงิประวตัศิาสตร ์กย็งัมหีมู่บ้ำนประวติัศำสตรฮ์อกไกโดใหท้่านไดเ้ขา้เยีย่มชม  
(ไม่มีรถบสับริกำร และไม่รวมค่ำเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ) 

 กลำงวนั - ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรมือ้กลำงวนัและค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตำมอธัยำศยั 
ไม่ว่ำจะเป็นเมนูซีฟู้ ด, เจงกิสข่ำน(เน้ือแกะย่ำง), รำเมง็, ของหวำน ฯลฯ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 
 

วนัท่ีหก           ซปัโปโร >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินสวุรรณภมิู 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัมือ้อำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ เพ่ือท ำกำรเชค็อิน 
10.30 น. เดินทำงกลบัสู่สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 
15.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 5-10 เมษำยน 2562 

 

ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 11-16 // 13-18 เมษำยน 2562 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

รำคำไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 56,900.- บำท 22,900.- บำท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 51,300.- บำท 20,600.- บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 42,600.- บำท 17,300.- บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว  
เพ่ิมท่ำนละ 

9,900.- บำท 9,900.- บำท 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

รำคำไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 59,900.- บำท 25,600.- บำท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 53,900.- บำท 23,000.- บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 44,900.- บำท 19,300.- บำท 
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**รำคำน้ีรวมรำยกำรทวัร  ์ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน** 
หมำยเหตุ 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง
ในแต่ละประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  
3. หำกผู้เดินทำงมีกำรใช้ตัว๋เดินทำงภำยในประเทศจำกจงัหวดัท่ีพกัมำยงัสนำมบิน

สุวรรณภมิู กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทำงภำยในประเทศ เพื่อเชค็สถำนะ
ของทวัรว์่ำออกเดินทำงได้หรือไม่ และตรวจเชค็น ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบิน
ภำยในประเทศท่ีท่ำนใช้ เน่ืองจำกกำรก ำหนดน ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบิน
ภำยในประเทศจะน้อยกว่ำสำยกำรบินระหว่ำงประเทศ ขึ้นอยู่กบักำรก ำหนดของแต่
ละสำยกำรบิน ทัง้น้ีทำงบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น 

4. หำกผู้เดินทำงปฏิเสธกำรรบับริกำรจำกทำงบริษัทขณะเดินทำง อำทิเช่นร้ำนอำหำร 
สถำนท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ ทำงบริษทัฯ จะไม่คืนเงินค่ำบริกำรใน
ส่วนนัน้ให้ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่ำน ้ำหนักสมัภำระท่ีมำพร้อมกบัตัว๋เครื่องบิน 

             -สำยกำรบินไทย ได้น ้ำหนักสมัภำระ 30 กิโลกรมั/ท่ำน 
             -สำยกำรบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น ้ำหนักสมัภำระใบละ 23 กิโลกรมั ท่ำนละ 2 ใบ 
             -สำยกำรบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น ้ำหนักสมัภำระ 20 กิโลกรมั/ท่ำน และสมัภำระ       
              ถือขึ้นเครื่องได้ท่ำนละ 2 ช้ินเท่ำนัน้ (รวมกระเป๋ำติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สำยกำรบินพีช แอร ์ได้น ้ำหนักสมัภำระใบละ 20 กิโลกรมั ท่ำนละ 1 ใบ และสมัภำระ 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว  
เพ่ิมท่ำนละ 

9,900.- บำท 9,900.- บำท 
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             ถือขึ้นเครื่องได้ท่ำนละ 2 ช้ิน น ้ำหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่ำน 
3. ค่ำท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำรหรือระดบัเทียบเท่ำ กรณี

ห้องพกัส ำหรบั 3 ท่ำน บำงโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบำงโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทำงโรงแรมไม่สำมำรถจดัห้องพกัส ำหรบั 3 
ท่ำนให้ได้ จ ำเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่ำนเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  

             -ห้องทวิน ห้องพกัส ำหรบั 2 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัส ำหรบั 2 ท่ำน  มีเตียงขนำดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัส ำหรบั 3 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัส ำหรบั 1 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร  
5. ค่ำใช้จ่ำยของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำงใน

ต่ำงประเทศ 
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่ำนละไม่เกิน 

1,000,000.- บำท ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท ทัง้น้ี
เป็นไปตำมเง่ือนไขของบริษทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภำพระหว่ำง
กำรเดินทำง) 

*** เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 และท่ำนต้องช ำระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมภำยหลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำร
จองทวัรแ์ล้ว 

8. ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย, หนังสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่ำท ำ
ใบอนุญำตท่ีกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงด้ำว 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำ
โทรศพัท์ เป็นต้น 
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3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีมิได้คำดคิด เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรำยกำร 
4. ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่ำประกนัอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรทวัรแ์ละผู้เดินทำงต้องกำรท ำเพ่ิมเติม อำทิ  

              ภยัธรรมชำติรุนแรง, ทรพัย์สินหรือเท่ียวบินล่ำช้ำหรือทรพัย์สินสูญหำย เป็นต้น 
6. ค่ำน ้ำด่ืมระหว่ำงทวัร ์(ไม่ได้บริกำรน ้ำด่ืมระหว่ำงทวัร์) 
7. ค่ำทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   

 
1. กรุณำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท  
2. กรุณำช ำระค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำง 35 วนัท ำกำร 
3. กรณีท ำกำรจองทวัรก่์อนวนัเดินทำง 35 วนัท ำกำรหรือน้อยกว่ำ กรุณำช ำระค่ำทวัร์

เต็มจ ำนวน 
4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมำกรุป๊ ไม่สำมำรถใช้เง่ือนไขกำรช ำระเงินแบบกำรจองทวัรแ์บบ

ปรกติได้ 
 

กำรยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไมม่ ี  
          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่  เมื่อช าระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
 
 



 
 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (VTG) HOKKAIDO PANORAMA 6D4N BY TG (A) 

หมำยเหตุ 
1. ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่

กบัสภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริษัทฯ จะ
ค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด ทำงบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น / กำรน ำส่ิงของผิด
กฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถกูต้อง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย 
รวมถึงภยัธรรมชำติต่ำงๆ และกำรยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่อำจคืนเงินให้
ท่ำนได้ ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรือบำงส่วน นอกจำกน้ีทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปล่ียนแปลงรำคำได้ตำมควำมเหมำะสม  ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบริษทัสำมำรถคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์
ได้กต่็อเมื่อทำงสำยกำรบินและโรงแรมท่ีพกัได้ท ำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่ำนัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชำติในต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดินทำง หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุท ำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถเป็นไปตำมก ำหนดกำรได้ บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินจนกว่ำจะได้รบักำรยืนยนัว่ำจะมีกำรรบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
จำกสำยกำรบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นนอกเหนือจำกรำยกำรทวัร์ 
อำทิเช่นค่ำโรงแรม ค่ำรถรบัส่งไปสนำมบิน ค่ำอำหำร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์และช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำ
ท่ำนได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประกำร 

 


