
 

HJ0605 : ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด (สมัผสัปุยหิมะนุ่ม) 5 วนั 3 คืน (TG) 

 
 
 

 

 นัง่กระเช้าขึน้สูจุ่ดชมวิวบนภเูขาฮาโกดาเตะ ววิท่ีติด
อนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น 

 ชมตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ของเกาะฮอกไกโดท่ีรวม
วตัถดิุบจากทกุภมิูภาคในประเทศญ่ีปุ่ น 

 ชมโกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายกุวา่ร้อยปีท่ีตัง้อยู่
บริเวณทา่เรือริมอ่าวฮาโกดาเตะ 

 ชมปอ้มดาวโกเรียวคาค ุบนจุดชมววิท่ีทา่นสามารถ
มองเห็นเป็นดาว 5 แฉก ได้อยา่งชดัเจน 

 เลน่กิจกรรมท้าลมหนาวท่ี “ นิเซโกะ วิลเลจ“ หนึ่งใน
ลานสกีท่ีมีหิมะดีท่ีสดุในโลก 

 ชมการประดบัไฟอนัสดุแสนโรแมนติกในช่วงวนั
คริสต์มาสท่ีงาน Sapporo White Illumination 

 ช้อปปิง้จุใจที่ยา่นซูซูกิโนะ  
 อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ น 2 คืน

วันที่ เส้นทาง อาหารเช้า อาหาร
กลางวัน 

อาหารเย็น 

วันพฤหัสบดทีี่ 5 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่ - - - 

วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 62 ชิโตเซ่ – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หบุเขาจิโกกดุานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อม
รูปดาวโกเรียวคาค ุ– ภเูขาฮาโกะดาเตะ (นั่งกระเช้า) 

-   

วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 62 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดงัอิฐแดง – โมโตมาจิ – ทะเลสาบโทยะ – นิเซโกะ    
วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 62 กิจกรรมท้าลมหนาว – เมืองซปัโปโร – ตกึรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวน

โอโดริ (Sapporo White Illumination) – ซูซูกิโนะ 
   

วันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. 62 ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ   - - 
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วันพฤหสับดีที่ 5 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่  
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข  2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย 

พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 
23.55 น. เหินฟา้สูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบินไทย ด้วยเท่ียวบินท่ี TG 670 
 
วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 62 ชิโตเซ่ – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – 

ป้อมดาวโกเรียวคาคุ– ภูเขาฮาโกะดาเตะ (น่ังกระเช้า)  
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง

และศลุกากรของประเทศญ่ีปุ่ นเรียบร้อยแล้ว น าทา่นสู ่เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองเลก็ๆ ท่ีอยู่ริมฝ่ังทะเล
ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดและยงัเป็นเมืองท่ีอุดมไปด้วยบอ่น า้แร่ธรรมชาติเหมาะแก่การ
แช่ออนเซ็นเป็นอย่างมาก ว่ากันว่าน า้แร่หรือน า้พุร้อน
ของเมืองนีมี้ถึง 9 ประเภทด้วยกันเลยทีเดียว จากนัน้
พาท่านชมบ่อโคลนเดือดท่ี หุบเขาจิโกกุดานิ หรือ
ท่ีเรียกกันว่า “หุบเขานรก” โดยบ่อโคลนเดือดแห่งนี ้
เป็นบ่อโคลนท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติและมีอยู่ทั่ว
บริเวณซึง่ทา่นสามารถเดินชมบอ่โคลนอยา่งใกล้ชิด  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เมืองท่าทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโดที่มีบรรยากาศ

แสนโรแมนติกและเต็มไปด้วยโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวตัิศาสตร์มีความส าคญัในฐานะ
เมืองเก่าแก่ เป็น 1 ใน 5 เมืองท่าของญี่ปุ่ น บ้านเรือนในเมือ  งฮาโกดาเตะ ปัจจุบนัมีความเจริญ
เหมือนชุมชนเมืองทั่วไป ผสมผสานกับมนต์สเน่ห์ของเมืองเก่าท่ีอยู่รอบเนินเขาฮาโกดาเตะ ซึ่งเป็น
ปลายแหลมท่ียื่นออกไปในทะเลนับเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผู้ แวะมาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก   
น าท่านขึน้ “หอคอยโกเรียวคาคุ” ท่ี ป้อมดาวโกเรียวคาคุ 
ปอ้มปราการสไตล์ตะวนัตกรูปดาวขนาดใหญ่ท่ีถกูสร้าง
ขึ น้ ในปี  ค .ศ . 1857 เพื่ อป้ อ งกันการคุกคามจาก
จกัรวรรดินิยมโดยมหาอ านาจตะวนัตก ซึง่ในท่ีสดุก็ต้อง
เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในปี ค.ศ. 1869 แต่ปัจจุบันบริเวณ
ปอ้มแหง่นีไ้ด้กลายเป็นสวนสาธารณะท่ีได้รับความนิยม
ในการชมดอกซากุระ (ประมาณช่วงต้นเดือนพฤษภาคม) ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น บริเวณ
ด้านบนจุดชมวิวท่านสามารถมองเห็นสวนสาธารณะโกเรียวคาคุท่ีมีลกัษณะคล้ายกับดาวกระจาย  
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ของนินจาหรือดาว 5 แฉกได้อย่างชัดเจน จากนัน้น าท่าน 
“น่ังกระเช้า” ขึน้สู่ ภูเขาฮาโกดาเตะ  (ขึน้อยู่กับ
สภาพภมูิอากาศ) จุดชมวิวมมุกว้างในยา่นชุมชนฮาโก
ดาเตะท่ีถกูโอบล้อมไปด้วยทะเลและภเูขาเป็นจุดชมวิว
ท่ีติดอันดบั 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่ นและได้รับคะแนน
ระดบัสามดาวซึง่เป็นระดบัสงูสดุจากคูมื่อน าเท่ียวญ่ีปุ่ น
มิชลนิกรีนไกด์กนัเลยทีเดียว 

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

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ที่ ขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ น
มีความเช่ือว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 
 

วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 62 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – โมโตมาจิ – ทะเลสาบโทยะ –  
นิเซโกะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 น าทา่นสู ่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ เป็นตลาดท่ีมีร้านขาย

อาหารทะเล ร้านขายผัก ร้านขายผลไม้และร้านขาย
อาหารแห้งกวา่ 250 ร้าน ตลาดเช้าแหง่นีถ้กูเรียกวา่เป็น 
“ห้องครัวของชาวฮาโกดาเตะ” เพราะเป็นตลาด
ศูนย์กลางของเกาะฮอกไกโดท่ีเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบ
จากทัว่ทกุภมิูภาคในประเทศญ่ีปุ่ น มารวมไว้ท่ีน่ีเพื่อให้
คนท่ีมาจับจ่ายใช้สอยได้ซือ้วัตถุดิบในการท าอาหารท่ีดีท่ีสุดเพื่อน ากลบัไปปรุงอาหารแสนอร่อย
นัน่เอง จากนัน้น าท่านสูบ่ริเวณ โกดังอิฐแดง (Kanemori Red Brick Warehouse) โกดงัเก่าแก่อายุ
กว่าร้อยปีท่ีตัง้อยู่บริเวณท่าเรือริมทะเล สร้างตามแบบตะวนัตกด้วยอิฐแดงซึ่งไม่ค่อยมีให้เห็นกันใน
ยคุนัน้ ปัจจุบนัโกดงัจ านวน 5 หลงัได้ถกูดดัแปลงให้กลายเป็นร้านค้า ร้านขายของท่ีระลกึ ร้านอาหาร 
 ร้านขนมหวาน ร้านกาแฟ และร้านค้าอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ให้ทุกท่านสามารถเลือกซือ้ตามอัธยาศยั หรือเดินเล่น
ถ่ายรูปกบับรรยากาศท่ีสวยงามเพื่อเก็บไว้เป็นท่ีระลกึได้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาท่านเดินชม ย่านโมโตมาจิ ท่ีรวบรวมเอาเร่ืองราว

ความเป็นมาตลอดจนประวติัศาสตร์ของเมืองฮาโกดา
เตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยโุรป ซึง่ได้รับอิทธิพลมาตัง้แตส่มยัญ่ีปุ่ นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็น
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เมืองท่าส าหรับท าการค้ากับต่างชาติซึ่งมีสิ่งปลกูสร้างที่มีเอกลักษณ์และมีภูมิทศัน์อันหลากหลาย
ให้ท่านได้ช่ืนชม จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของ
เกาะฮอกไกโดและมีความสวยงามเป็นอย่างมาก รวมถึงเกาะนาคาจิมะ ภูเขาอุส ุภูเขาโชวะชินซนั 
และนอกจากนีย้งัสามารถมองเห็นภูเขาโยเทย์ หรือภเูขาไฟฟูจิน้อยซึ่งรูปร่างนัน้มีลกัษณะคล้ายภเูขา
ไฟฟูจิท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีแต่มีขนาดท่ีเลก็กวา่นัน่เอง จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่นิเซโกะ วิลเลจ ถือเป็น
เมืองที่มีภูมิศาสตร์เป็นแอ่งล้อมรอบด้วยภูเขาสงูท่ีตัง้อยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด ด้วยความท่ี
เป็นแหล่งของหิมะคุณภาพดี ที่แห่งนีจ้ึงถือเป็นศูนย์รวมผู้คนทัง้ในและต่างประเทศให้เดินทางมา
เลน่สโนว์บอร์ดและสกีเป็นจ านวนมากและยงัขึน้ช่ือเร่ืองออนเซ็นมากมายอีกด้วย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 

 เข้าพกัโรงแรม Hilton Niseko Village หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ที่ ขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ น
มีความเช่ือว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 
 

วันอาทติย์ที่ 8 ธ.ค. 62 กิจกรรมท้าลมหนาว – เมืองซัปโปโร – ตกึรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – 
สวนโอโดริ (Sapporo White Illumination) – ซูซูกิโนะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
พาทกุท่านสนกุสนานกบักิจกรรมท้าลมหนาว ณ ลานสกี 
นิ เซโกะ  วิล เลจ  ลานสกี ที ่ถูกปกคลุม ไป ด้วย
พาวเดอร์สโนว์ หนึ่งในหิมะท่ีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก 
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นกิจกรรม ใน
ฤดหูนาวไม่วา่จะเป็นการเลน่สกี เลน่ถาดเลือ่น หรือปัน้
ตุ๊กตาหิมะและถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึทา่มกลางบรรยากาศ
ท่ีเต็มไปด้วยหิมะและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  
(ราคานีไ้ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเคร่ืองเล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) *** ทัง้นีก้ารเล่น
กิจกรรมหมิะต่างๆนัน้ ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหมิะ ณ เวลานัน้***  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดท่ีเติบโตและกลายเป็น

ศูนย์กลางความเจริญอันดบั 5 ของประเทศญ่ีปุ่ นผงัเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่ง
แตกตา่งจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัว่ไปในประเทศญ่ีปุ่ น การจดัการและการพฒันาได้รับค าแนะน า
จากผู้ เช่ียวชาญชาวอเมริกัน ลกัษณะของผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพืน้ฐานการ
วางผงัเมืองของอเมริกา จากนัน้พาทา่นผา่นชม ตึกรัฐบาลเก่า  ของเมืองซปัโปโรซึง่ในอดีตเคยใช้เป็น
กองอ านวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตกึท่ีสงูท่ีสดุของเมืองโดยตวัอาคารภายนอกนัน้ได้ใช้อิฐแดง 
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เป็นวัสดุในการก่อสร้างท าให้ดูแล้วสวยแปลกตา 
ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวม
เร่ืองราวประวัติความเป็นมาต่างๆของเมืองซัปโปโร
รวมไปถึงเมืองตา่งๆบนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย ผา่นชม 

หอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองโดย

นอกจากจะใช้บอกเวลาท่ีเท่ียงตรงแล้ว ยงัเปรียบเสมือน
สถานท่ีบอกเลา่เร่ืองราวและวฒันธรรมจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนัรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนีส้ร้าง
ขึน้เม่ือปีค.ศ.1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าได้ น าทา่นชม สวนโอโดริ สวนสวย
ใจกลางเมืองท่ีทอดตวัยาวจากตะวนัออกไปตะวนัตก
โดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนสว่นใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพกัผ่อนหย่อนใจ หรือ จัดงานประเพณี
ในเทศกาลต่างๆ ท่ีสวนแห่งนี  ้อิสระให้ท่านเดินชม
ความสวยงามหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกับการประดบัไฟ
อันสุดแสนโรแมน ติกในช่ วงวันค ริส ต์มาส ท่ีงาน 
Sapporo White Illumination นอกจากนีท้่านยังสามารถ
เดินชมร้านขายของฝากของท่ีระลึกน่า รักๆ  แ ล ะ
อ าห า ร อ ร่อ ย ๆ  ใ น รา ค า ย ่อ ม เย า ว์ไ ด้ อ ีก ด้ ว ย  

จากนัน้น าทุกท่านสู ่ซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิง้ท่ีแสนคึกครืน้ของเมืองซปัโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย 
มีทัง้ร้านเสือ้ผ้าแบรนด์ดงัร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่ นและร้านอาหารสไตล์ตะวนัตก ร้านขนม ร้านกาแฟ
หอมกรุ่น อีกทัง้ยงัเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของวยัรุ่นชาวญ่ีปุ่ นอีกแหง่หนึง่ด้วย ทา่นสามารถเท่ียวชมได้
อยา่งไม่รู้จกัค าวา่เบื่อกนัเลยทีเดียว 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์แบบไม่อัน้) 
เข้าพกัโรงแรม Sapporo Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเทา่ (B / L / D)  

 
วันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. 62 ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทกุทา่นเดินทางสูส่นามบินชิโตเซ ่ 
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซด้่วยเท่ียวบิน TG 671  
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ (B / - / - ) 

********************************** 
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อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

05 – 09 ธ.ค. 62 47,999 42,999 37,999 8,000 
    กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ต ่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม หากน า้หนกัหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดทา่นอาจต้องช าระคา่ใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกันอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสยีชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 
70 ปี) 

8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุไม่ครอบคลมุผู้ เดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ
เปลีย่นแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 
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การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองทา่นละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 

3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 25 วนัมิฉะนัน้จะถือวา่การส ารอง
การเดินทางนัน้ถกูยกเลกิ และบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นักท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการกัน
เยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสนิค้าจะปิดบางสว่น รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้า
จะมืดเร็ว ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่แลนด์ เพื่อเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัทอ่งเท่ียวจะมีการ
แจ้งยกเลกิการเดินทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระคา่ใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัทอ่งเท่ียวได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมา
จ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 
 
หมายเหต:ุ 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียว หากทา่นไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นสละ
สทิธ์ิและไม่สามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุวิสยั เช่น อุบติัเหต ุภยัธรรมชาติ การ
นดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสทิธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะของสาย
การบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็นหลกั 



 

HJ0605 : ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด (สมัผสัปุยหิมะนุ่ม) 5 วนั 3 คืน (TG) 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การน า
สิง่ของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติท่ีสอ่ไป
ในทางเสือ่มเสยีและผิดกฏหมาย 

 

 
 
 
 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


