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 นัง่กระเช้าขึน้สู่จดุชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ วิวท่ีสวย
ตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น 

 ชมตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ของเกาะฮอกไกโดท่ีรวม
วตัถดุบิจากทกุภมูิภาคในประเทศญ่ีปุ่ น 

 ชมโกดังอิฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีท่ีตัง้อยู่
บริเวณทา่เรือริมอา่วฮาโกดาเตะ 

 ชมป้อมดาวโกเรียวคาคุ บนจุดชมวิวท่ีท่านสามารถ
มองเห็นเป็นดาว 5 แฉกได้อยา่งชดัเจน 

 เข้าพกัและเล่นกิจกรรมท้าลมหนาวท่ี “ คิโรโระ สกี -  
รีสอร์ท “ หนึง่ในลานสกีท่ีมีหิมะดีท่ีสดุในโลก 

 ชมคลองโอตารุท่ีสดุแสนโรแมนตกิ ของเมืองโอตารุ 
 ชมพิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี อาคารเก่าแก่อายเุกือบร้อยปีและมีช่ือเสียงเร่ืองกล่องดนตรีท่ีปราณีตสวยงาม 
 ชมการประดบัไฟอนัสดุแสนโรแมนตกิในชว่งวนัคริสต์มาสท่ีงาน Sapporo White Illumination 
 อาบนํา้แร่ แชอ่อนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ น 2 คืน  

 
วันที่ เส้นทาง อาหาร

เช้า 
อาหาร
กลางวนั 

อาหาร
เยน็ 

วันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ - ชิโตเซ ่       -       -       - 
วันอาทติย์ที่ 22 ธ.ค. 62 ชิโตเซ ่- เมืองโนโบริเบ็ทส ึ- หบุเขาจิโกกดุานิ - เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมรูปดาว 

โกเรียวคาค ุ- ภเุขาฮาโกะดาเตะ (นัง่กระเช้า) 
      -   

วันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. 62 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โกดงัอิฐแดง - โมโตมาจิ - คิโรโระ รีสอร์ท    
วันอังคารที่ 24 ธ.ค. 62 กิจกรรมท้าลมหนาว ที่ คิโรโระ รีสอร์ท - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ –  

พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี - พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้ว – เมืองซปัโปโร – โรงงานช็อกโกแลต 
   

วันพุธที่ 25 ธ.ค. 62 ตกึรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ตลาดโจไก - มิตซยุเอาท์เลท - ซซูกิูโนะ - 
สวนโอโดริ (Sapporo White Illumination) 

         

วันพฤหสับดีที่ 26 ธ.ค. 62 ชิโตเซ ่- กรุงเทพฯ       -       - 
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วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่  
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย พบ

เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 
23.55 น. เหินฟ้าสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบนิไทย ด้วยเท่ียวบนิท่ี TG 670 

 
วันอาทติย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ชิโตเซ่ – เมืองโนโบริเบท็สึ – หบุเขาจโิกกุดานิ –  

เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมดาวโกเรียวคาคุ – ภูเขาฮาโกะดาเตะ (น่ังกระเช้า)  
08.20 น. เดนิทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง

และศลุกากรของประเทศญ่ีปุ่ นเรียบร้อยแล้ว นําทา่นสู ่เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองเล็กๆ ท่ีอยู่ริมฝ่ังทะเล
ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดและยงัเป็นเมืองท่ีอดุมไปด้วยบอ่นํา้แร่ธรรมชาติเหมาะแก่การ
แช่ออนเซ็นเป็นอย่างมาก ว่ากันว่านํา้แร่หรือนํา้พุร้อน
ของเมืองนีมี้ถึง 9 ประเภทด้วยกันเลยทีเดียว จากนัน้
พาท่านชมบ่อโคลนเดือดท่ี หุบเขาจิโกกุดานิ หรือท่ี
เรียกกันว่า “หุบเขานรก” โดยบ่อโคลนเดือดนีเ้ป็นบ่อ
โคลนท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติและมีอยู่ทัว่บริเวณซึ่ง
ทา่นสามารถเดนิชมบอ่โคลนอยา่งใกล้ชิด  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทกุท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เมืองท่าทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโดที่มีบรรยากาศ

แสนโรแมนติกและเต็มไปด้วยโบราณสถานที่มีคณุค่าทางประวตัิศาสตร์มีความสําคญัในฐานะ
เมืองเก่าแก่ เป็น 1 ใน 5 เมืองท่าของญ่ีปุ่ น บ้านเรือนในเมือ  งฮาโกดาเตะ ปัจจุบนัมีความเจริญ
เหมือนชุมชนเมืองทัว่ไป ผสมผสานกับมนต์สเน่ห์ของเมืองเก่าท่ีอยู่รอบเนินเขาฮาโกดาเตะ ซึ่งเป็น
ปลายแหลมท่ีย่ืนออกไปในทะเลนบัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผู้แวะมาเย่ียมชมเป็นจํานวนมาก นําท่าน
ขึน้ “หอคอยโกเรียวคาคุ” ท่ี ป้อมดาวโกเรียวคาคุ 
ป้อมปราการสไตล์ตะวนัตกรูปดาวขนาดใหญ่ท่ีถกูสร้าง
ขึน้ในปี ค.ศ. 1857 เพ่ือป้องกันการคุกคามจาก
จกัรวรรดนิิยมโดยมหาอํานาจตะวนัตก ซึ่งในท่ีสดุก็ต้อง
เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในปี ค.ศ. 1869 แต่ปัจจุบนับริเวณ
ป้อมแหง่นีไ้ด้กลายเป็นสวนสาธารณะท่ีได้รับความนิยม
ในการชมดอกซากุระ (ประมาณช่วงต้นเดือนพฤษภาคม) ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น บริเวณ
ด้านบนจุดชมวิวท่านสามารถมองเห็นสวนสาธารณะโกเรียวคาคท่ีุมีลกัษณะคล้ายกับดาวกระจาย
ของนินจาหรือดาว 5 แฉกได้อยา่งชดัเจน  



 
   

HJ0603: รืน่เรงิหรรษา ฮอกไกโด (วันครสิตม์าส) 6D4N (TG) Page | 3  

 

จากนัน้นําท่าน “น่ังกระเช้า” ขึน้สู่ ภูเขาฮาโกดาเตะ 
(ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) จดุชมวิวมมุกว้างในย่าน
ชุมชนฮาโกดาเตะท่ีถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลและภูเขา
เป็นจุดชมวิวท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่ นและ
ได้รับคะแนนระดบัสามดาวซึ่งเป็นระดบัสงูสดุจากคูมื่อ
นําเท่ียวญ่ีปุ่ นมิชลินกรีนไกด์กนัเลยทีเดียว 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 เข้าพกัโรงแรม Hakodate Onuma Prince Hotel หรือเทียบเทา่ (- / L / D) 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ที่ขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่น
มีความเช่ือว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – โมโตมาจ ิ– คิโรโระ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 นําทา่นสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ เป็นตลาดท่ีมีร้านขาย

อาหารทะเล ร้านขายผัก ร้านขายผลไม้และร้านขาย
อาหารแห้งกว่า 250 ร้าน ตลาดเช้าแห่งนีถู้กเรียกว่า
เป็น “ห้องครัวของชาวฮาโกดาเตะ” เพราะเป็นตลาด
ศูนย์กลางของเกาะฮอกไกโดท่ีเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบ
จากทัว่ทกุภมูิภาคในประเทศญ่ีปุ่ น มารวมไว้ท่ีน่ีเพ่ือให้
คนท่ีมาจับจ่ายใช้สอยได้ซือ้วัตถุดิบในการทําอาหารท่ีดีท่ีสุดเพ่ือนํากลับไปปรุงอาหารแสนอร่อย
นั่นเอง จากนัน้นําท่านสู่บริเวณ  โกดังอิฐแดง 
(Kanemori Red Brick Warehouse) โกดงัเก่าแก่อายุ
กว่าร้อยปีท่ีตัง้อยู่บริเวณท่าเรือริมทะเล สร้างตามแบบ
ตะวันตกด้วยอิฐแดงซึ่งไม่ค่อยมีให้เห็นกันในยุคนัน้ 
ปัจจบุนัโกดงัจํานวน 5 หลงัได้ถกูดดัแปลงให้กลายเป็น
ร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ร้านขนมหวาน 
ร้านกาแฟ และร้านค้าอ่ืนๆ อีกมากมาย ให้ทกุท่านสามารถเลือกซือ้ตามอธัยาศยั หรือเดินเล่นถ่ายรูป
กบับรรยากาศท่ีสวยงามเพ่ือเก็บไว้เป็นท่ีระลกึได้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาทา่นเดนิชม ย่านโมโตมาจิ ท่ีรวบรวมเอาเร่ืองราวความเป็นมาตลอดจนประวตัศิาสตร์ของเมืองฮาโก

ดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยโุรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตัง้แตส่มยัญ่ีปุ่ นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็น
เมืองทา่สําหรับทําการค้ากบัตา่งชาตซิึง่มีสิ่งปลกูสร้างท่ีมีเอกลกัษณ์และมีภูมิทัศน์ อันหลากหลาย
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ใ ห้ท่านไ ด้ ช่ืนชม  จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ท่ีพัก  ณ คิ โ ร โระ  รีสอ ร์ท  รีสอ ร์ทฤดูหนาว ท่ี
ตั ง้ อยู่ทางกลางหุบ เขา  ทําใ ห้ ท่ีแห่ ง นี เ้หมาะแก่การ ทํา กิจกรรมฤดูหนาวมากมาย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 

 เข้าพกัโรงแรม Kiroro Resort Tribute หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ที่ขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่น
มีความเช่ือว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 กิจกรรมท้าลมหนาว ที่ คิโรโระ สกี รีสอร์ท – เมืองโอตารุ – 

คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว – โรงงาน
ช็อกโกแลต – เมืองซัปโปโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
พาทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรมลุยหิมะท้าลมหนาว 
ณ คิโรโระ สกี รีสอร์ท ลานสกีท่ีถูกปกคลุมไปด้วย
พาวเดอร์สโนว์ หนึ่งในหิมะท่ีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก 
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นกิจกรรมในฤดู
หนาวไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกี เล่นถาดเล่ือน หรือปัน้
ตุ๊กตาหิมะและถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึทา่ม 
กลางบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยหิมะและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม (ราคานีไ้ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่า
เคร่ืองเล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) *** ทัง้นีก้ารเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนัน้ ขึน้อยู่
กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหมิะ ณ เวลานัน้***  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโรงแรมคโิรโระ 

บา่ย นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของ
บ้านเรือนนัน้สว่นใหญ่ได้ถกูออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมา
จากการทําการค้าระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศในแถบยุโรปนัน่เองอิสระให้ท่านชมความงาม
ของ เ มื อง เ ลียบ  คลองโอตารุ  อันสวยงามน่า
ประทับใจ คลองโอตารุแห่งนีเ้ป็นคลองท่ีเกิดขึน้จาก
การถมทะเลและสร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพ่ือใช้
เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากบนเรือสู่โกดงัในเมือง 
แตภ่ายหลงัเลิกใช้จึงได้ถมคลองคร่ึงหนึ่งให้เป็นถนน
สําหรับนกัท่องเที่ยวแทนโกดงัต่างๆ ซึ่งเป็นอาคาร
อิฐสีแดงจึงกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ 
 และได้ปรับปรุงให้เป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ี
ระลึกแทน จากนัน้นําท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่อง
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ดนตรี (Otaru Orgel Emporium) อาคารด้านนอกถกูสร้างขึน้จากอิฐสีแดงและโครงสร้างด้านในทํา
ด้วยไม้ เป็นอาคารเก่าแก่ 2 ชัน้ท่ีมีอายเุกือบร้อยปี ตรงบริเวณด้านหน้ามีนาฬิกาไอนํา้โบราณท่ีจะพ่นไอนํา้
ออกมาประกอบกับเสียงดนตรีในทุกๆ 15 นาที ท่านสามารถชมกล่อง ดนตรีในรูปแบบต่างๆ
หลากหลายสไตล์ท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั และนอกจากนีท้่านยงัสามารถเลือกซือ้กล่อง
ดนตรีท่ีมีความปราณีตสวยงามเพ่ือเป็นของท่ีระลึกให้กบัคนท่ีท่านรักได้อีกด้วย นําท่านชม พิพิธภัณฑ์

เคร่ืองแก้ว ทุกท่านสามารถชมเคร่ืองแก้วท่ีมีรูปแบบและสีสนัสวยงามซึ่งเกิดจากกรรมวิธีการเป่า
แก้วด้วยเทคนิคในแบบตา่งๆ จึงทําให้เคร่ืองแก้วท่ีออกมามีรูปแบบและสีท่ีแตกต่างกันออกไป ตาม
ความถนัดและความชํานาญของช่างเป่าแก้ว นําท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมู่บ้านอิชิ
ยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของญ่ีปุ่ น ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลือกซือ้
ช็อกโกแลตตา่งๆและท่ีพลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซึ่ง
เป็นช็อกโกแลตท่ีขึน้ช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีเลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับบรรยากาศโดยรอบท่ี
ตกแตง่ด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยโุรป จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของ
เกาะฮอกไกโดท่ีเติบโตและกลายเป็นศนูย์กลางความเจริญอันดบั 5 ของประเทศญ่ีปุ่ นผงัเมืองซปัโป
โรมีลกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกตา่งจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัว่ไปในประเทศญ่ีปุ่ น การ
จัดการและการพัฒนาได้รับคําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญชาวอเมริกัน ลักษณะของผังเมืองจึงถูก
ออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าตามพืน้ฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อัน้) 
เข้าพกัโรงแรม Sapporo Prince Hotel หรือเทียบเทา่ (B / L / D)  
 

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ตกึรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ตลาดโจไก – มิตซุยเอาท์เลท – 
 ซูซูกโินะ - สวนโอโดริ (Sapporo White Illumination) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 



 
   

HJ0603: รืน่เรงิหรรษา ฮอกไกโด (วันครสิตม์าส) 6D4N (TG) Page | 6  

 

เช้าอนัสดใสนีพ้าท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า  ของเมืองซปั
โปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอํานวยการของข้าหลวง
ใหญ่และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดของเมืองโดยตัวอาคาร
ภายนอกนัน้ได้ใช้อิฐแดงเป็นวสัดใุนการก่อสร้างทําให้ดู
แล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกไ ด้จัดเ ป็น
พิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวประวัติความเป็นมา

ต่างๆของเมืองซปัโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆบนเกาะฮ
อกไกโดอีกด้วย ผ่านชม  หอนาฬิกา  ซึ่ ง ถือเป็น
สญัลกัษณ์ประจําเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาท่ี
เ ท่ียงตรงแล้ว ยัง เปรียบเสมือนสถานท่ีบอกเล่า
เร่ืองราวและวฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจบุนัรวมเวลา
กวา่ 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนีส้ร้างขึน้เม่ือปีค.ศ.1878 ซึ่ง
เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าได้ จากนัน้นําท่านสู่ ตลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ซึ่ง
ประกอบไปด้วยร้านอาหารทะเลสดๆ มากกวา่ 80 ร้าน อิสระให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้ของ
ทะเลสดๆ และของฝากตามอธัยาศยั  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาทกุท่านช้อปปิง้ท่ี มิตซุยเอาท์เลท แหล่งเลือกซือ้สิ่งของและเสือ้ผ้าแฟชัน่ ภายในแบง่เป็นร้านค้า

ตา่งๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เคร่ืองสําอางค์ เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จาก
หลากหลายแบรนด์ชัน้นําให้ท่านเลือกซือ้ จากนัน้นําทุกท่านสู่ ซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิง้ท่ีแสนคึกครืน้
ของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทัง้ร้านเสือ้ผ้าแบรนด์ดังร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่ นและ
ร้านอาหารสไตล์ตะวนัตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทัง้ยงัเป็นจดุนดัพบยอดนิยมของวยัรุ่นชาว
ญ่ีปุ่ นอีกแหง่หนึ่งด้วย ท่านสามารถเท่ียวชมได้อย่างไม่
รู้จักคําว่าเบื่อกันเลยทีเดียว นําท่านชม สวนโอโดริ 
สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตวัยาวจากตะวนัออกไป
ตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่
ใ ช้ เ ว ล า เ พื ่อ ม า พ ัก ผ ่อ น ห ย ่อ น ใ จ  ห รือ  จัดงาน
ประเพณีในเทศกาลต่างๆ ท่ีสวนแห่งนี ้ อิสระให้ท่าน
เดินชมความสวยงามหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับการ
ประดบัไฟอนัสดุแสนโรแมนติกในช่วงวนัคริสต์มาสท่ีงาน Sapporo White Illumination นอกจากนี ้
ท่านยงัสามารถเดินชมร้านขายของฝากของท่ีระลึกน่ารักๆ และอาหารอร่อยๆในราคาย่อมเยาว์
ได้อีกด้วย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
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เข้าพกัโรงแรม Sapporo Prince Hotel หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 
วันพฤหสับดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วนําทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบินชิโตเซ่ เพ่ือเดนิทางกลบั (B / - / -)  
10.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชิโตเซด้่วยเท่ียวบนิ TG 671  
15.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

 
********************************* 

อัตราค่าบริการ: 

       วันเดนิทาง 
   ผู้ใหญ่ท่านละ 
 (พักห้องละ2ท่าน) 

 เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
        (มีเตียง) 

 เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี  
       (ไม่มีเตียง) 

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

21 – 26 ธ.ค. 62     59,999      54,999      49,999     10,000 
    กรุ๊ปออกเดนิทางขัน้ต ่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั Economy Class สายการบนิไทย 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม หากนํา้หนกัหรือ

จํานวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีกําหนดท่านอาจต้องชําระคา่ใช้จา่ยโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สําหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 
70 ปี) 

8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผู้ เดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 



 
   

HJ0603: รืน่เรงิหรรษา ฮอกไกโด (วันครสิตม์าส) 6D4N (TG) Page | 8  

 

เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการ

ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีจะเดนิทาง 
 
การส ารองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจําสําหรับการสํารองทา่นละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 
3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการสํารอง
การเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ดําเนินการ 

3. สําหรับการเดนิทางชว่งปีใหม ่เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการกัน
เยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางสว่น รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาวท้องฟ้า
จะมืดเร็ว ขอให้ทา่นทําความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 

 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ นําเงินชําระคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ คา่แลนด์ เพ่ือเตรียมการจดันําเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมีการ
แจ้งยกเลิกการเดนิทาง บริษัททวัร์สามารถหกัชําระคา่ใช้จา่ยตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัทอ่งเท่ียวได้ เชน่ เท่ียวบนิ
พิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการ
เหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 
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4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การ
นดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสาย
กาบนิ โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การนํา
สิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติท่ีส่อไป
ในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

 

 รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


