
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น(GH) HOKKAIDO กอดหมา ดูหมี 5D3N [TG] 
  

 
 
 

 

 

ราคาเพยีง 39,900.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

  

 ชมโชวเ์ดนิขบวนพาเหรดของนกเพนกวนิสุดนา่รกั ณ “สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่” 

 สนุกสนานกบักจิกรรมบนลานสก ี 

 ถา่ยรปูกบัสุนขัลากเลือ่น แหง่ฟุราโน ่

 ชอ้ปป้ิงสุดเพลนิในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัแหง่เมอืงซปัโปโร “ยา่นทานุกโิคจ”ิ 

 เทีย่วเต็มทุกวนั ไมม่อีสิระ พรอ้มเมนู บฟุเฟ่ขาปู 3 ชนดิ!!! 

 HOKKAIDO กอดหมา ดหูม ี5D3N  

โดยสายการบนิไทย [TG] 

https://www.goholidaytour.com/


 

ทวัร์ญ่ีปุ่น(GH) HOKKAIDO กอดหมา ดูหมี 5D3N [TG] 
  

กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์–  04 มนีาคม 62  39,900.- 

วนัที ่15 – 19 มนีาคม 62  39,900.- 

 

   

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภูม)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-สนามบนิชโิตเซะ  
[TG670 23.55 – 08.20+1] 

    

2 
สนามบนิชโิตเซะ-Furano Ningle Terrace-สนุขัลาก
เลือ่น-กจิกรรม ลานสก ีซคิไิซโนะโอกะ- 
ชอ้ปป้ิงออิอนมอลล ์ 

✈ �  อสิระ 
ASAHIKAWA 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 

สตัวอ์าซาฮยิามา่-หมูบ่า้นราเมง-โอตาร-ุคลองโอตาร–ุ

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร–ีโรงเป่าแกว้คติาอชิ-ิรา้นกาแฟ 
ฮลัโหล คติตี–้รา้นสนิคา้มอืสอง -  
ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ–ิ บฟุเฟ่เมนขูาป ู3 ชนดิ 

�  อสิระ �  

SAPPORO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ศาลเจา้ฮอกไกโด-โรงงานซ็อคโกแลต๊-รา้นจําหนา่ย

ของฝาก-ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง–MITSUI OUTLET 

PARK SAPPORO 
�  อสิระ อสิระ 

 
SAPPORO 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
สนามบนิชโิตเซะ-กรงุเทพฯ 
[TG671 10.00-15.50] �  ✈  
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ทวัร์ญ่ีปุ่น(GH) HOKKAIDO กอดหมา ดูหมี 5D3N [TG] 
  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซะ 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[สําคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืน

มโีทษจบัปรบัได ้] 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

วนัที2่ 
สนามบนิชโิตเซะ-Furano Ningle Terrace-สนุขัลากเลือ่น-กจิกรรม ลานสก ีซคิไิซโนะโอกะ 

ชอ้ปป้ิง ออิอนมอลล ์

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟุราโน ่เมืองทีต่ัง้อยู่ในกลางเกาะฮอกไกโด นํา

ท่านสู ่Furano Ningle Terrace เป็นหมู่บา้นขนาดเล็กที ่ตัง้อยู่ใกล ้ๆ กับโรงแรม New Furano Prince 

Hotel ทา่นจะไดพ้บกบักระทอ่มไมน้อ้ยใหญ่หลายหลงั ทีโ่ดดเดน่และสวยงามในดา้นการออกแบบ ท่ามกลาง

ป่าร่มรืน่ โดยแตล่ะหลงัยังปรับแต่งเป็นรา้นคา้ รา้นของฝาก งานฝีมือ ทีม่ีทัง้แบบสําเร็จรูปและแบบทําใหช้ม

พรอ้มทัง้จําหน่ายสนิคา้อีกดว้ย จากนัน้นําท่านชมความน่ารักของ สุนขัลากเลือ่น (Dog Sled) ณ ลานสกี

หมิะขาวโพลน อสิระใหท้า่นถา่ยรูปกบัสนัุขลากเลือ่น ฟร!ี! นอกจากสนัุขแลว้ ยังมสีตัวอ์ืน่ๆ อาท ิมา้ เป็นตน้  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงบเิอ เมืองเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ดช้ือ่ว่า “Small Town Of 

The Most Beautiful Hills” ความเล็กทีแ่สนน่ารักของเมอืงนี้อยู่ทีภ่าพววิทวิทัศน์แบบพาโนรามา นําท่าน

เดนิทางสู ่ลานสก ีชคิไิซโนะโอกะ ภายในลานสกมีีกจิกรรมต่างๆมากมาย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานและ

เพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ภายในลานสก ีไม่ว่าจะเป็นการเชา่ Snow Mobile , บาบาน่าสโนว ์ใหอ้าหารสตัว์

น่ารักคอื อลัปากา * หากทา่นทีส่นใจ Package เครือ่งเลน่ Snow Mobile Snow Rafting และ 

Alpaca Farm สามารถตดิตอ่ขอซือ้ไดท้ ี ่บรษิทัลว่งหนา้ 7 วนั* 

** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดสําหรบัเลน่สก ีและ เครือ่งเลน่ทกุชนดิ ** 

***กจิกรรมเลน่หมิะ ณ ลานสก ีข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และ ความสงูของหมิะ *** 

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮกิาว่า อสิระให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น  

https://www.goholidaytour.com/


 

ทวัร์ญ่ีปุ่น(GH) HOKKAIDO กอดหมา ดูหมี 5D3N [TG] 
  

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ณ ออิอนมอลล ์

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่-หมูบ่า้นราเมง-โอตาร-ุคลองโอตาร–ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร–ี 

โรงเป่าแกว้คติาอชิ-ิรา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี–้รา้นสนิคา้มอืสอง-ชอ้ปป้ิงยา่นทานกุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) สวนสตัวแ์ห่งนี้ไดถ้กูออกแบบใหก้ลมกลนืกับ

ธรรมชาตทิีส่ตัวช์นดินัน้ๆ อาศยัอยู่ ซ ึง่จะสง่ผลใหม้ีสขุภาพจติทีด่แีละไดแ้สดงพฤตกิรรมต่างๆ ตามธรรมชาติ

ไดอ้ย่างเต็มที ่นักทอ่งเทีย่วก็จะไดร้ับความสขุและในการเขา้ชมก็จะรูส้กึว่าเบยีดเบยีนสตัวน์อ้ยทีส่ดุ สวนสตัว ์

อาซาฮยิามา่ มสีว่นตา่งๆ ทีน่่าสนใจมากมาย มจีุดเดน่ทีส่ตัวป่์านานาชนดิ ทัง้สตัวเ์มอืงหนาวและเมอืงรอ้น ให ้

ชม เชน่ สตัวป่์าพืน้เมอืงของฮอกไกโด อย่างกวาง นกอนิทร ีหมาป่า และสตัวอ์ื่นๆจากทั่วทุกมุมโลก เชน่ หมี

ขัว้โลก ลงิ แมวใหญ่ และยรีาฟ และสิง่ทีพ่ลาดไม่ได ้ก็คอื อุโมงคแ์กว้ผ่านสระว่ายน้ําของเหล่าเพนกวนิ และ

โดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรงกลางของโซนหมขีัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน สวนสตัว์

แห่งนี้ยังเป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกทีม่ีการจัดใหน้กเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดูหนาว ทา่นจะได ้ชมความนา่รกั

ของขบวนพาเหรดเพนกวนิ แบบใกลช้ดิอีกดว้ย หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมน (Ramen 

Village) ซึง่เมอืงแห่งนี้ มปีระวัตศิาสตรก์ารทําราเมนมาอย่างยาวนาน นับตัง้แต่ยุคหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 

และมน้ํีาซปุแบบฉบับของตวัเอง โดยหมู่บา้นราเมน ถอืกําเนดิมาในปี 1996 เพื่อใหเ้หล่านักท่องเทีย่วไดเ้ขา้

มาสมัผัสรสชาตแบบดัง้เดมิของรา้นราเมนทีม่ชีือ่เสยีงทัง้ 8 รา้นไดอ้ย่างเต็มที ่

 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน  

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเป็นเมอืงทา่สาํคญัสาํหรับซปัโปโร นําท่านชม คลองโอตารุ ทีม่ีความ

ยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหาร

เรยีงรายอยู่ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้าํหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่าย

สนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึง่หนึง่เพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอื

อกีครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว โดยมกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 

2 เมตรหลงัจากนัน้นําทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรีโอตารุเป็นหนึง่ในรา้นคา้ที่

ใหญ่ทีส่ดุของพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถอืเป็นสถานทีส่ําคัญ

ทางประวัตศิาสตรข์องเมือง จากนัน้เดนิชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมีชือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน 

โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใช ้

เป็นของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ีชือ่เสยีงและเก่าแก่ทีส่ดุ โดยก่อตัง้ข ึน้
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ตัง้แตปี่ 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทีม่ีอยู่มากมาย และผลงานทีม่ีชือ่เสยีงมากทีส่ดุของโรงงานแห่งนี้ก็คอื

โคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวธิีการเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเทีย่วดว้ยจากนัน้เดนิชม  

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการต์นูแมวชือ่ดงั คติตี ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้และถ่ายรูปตามอัธยาศัย นําท่านชอ้ปป้ิง ณ รา้นสนิคา้มอืสอง ภายในรา้นจะมีจําหน่ายสนิคา้สภาพด ี

อาท ิกระเป๋า นาฬกิา รองเทา้ ซึง่สว่นใหญ่ เป็นสนิคา้ทีผ่ลติและจําหน่ายในประเทศญี่ปุ่ น จากนัน้นําท่านกลับ

สูเ่มอืงซปัโปโร ่นําท่านสู ่ชอ้ปป้ิงย่านทานุกโิคจ ิแหล่งทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้มากมาย

ใหท้่านได ้ชอ้ปป้ิงไดจุ้ใจ เชน่ รา้น MITSUKOSHI, PARCO จําหน่ายเสือ้ผา้รองเทา้กระเป๋าอาทเิชน่ ISSEY 

MIYAKE, GOM, รองเทา้ ONITSUKA, รา้น100เยน, รา้น UNIQLO, GU ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุ่น, รา้น 

MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสาํอางนานาชนดิ 

 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร *** พเิศษสดุๆ กบัเมนป้ิูงยา่งพรอ้มป ู3 ชนดิ  แบบไมอ่ ัน้ ***  

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ศาลเจา้ฮอกไกโด-โรงงานซ็อคโกแล็ต-รา้นจําหนา่ยของฝาก-ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง– 

MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นออกเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด ( Hokkaido Shrine ) ศาลเจา้ในลัทธชินิโต สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 

1896 ในสมัยทีม่เีร ิม่การพัฒนาเกาะฮอกไกโด แรกเริม่สรา้งข ึน้เพือ่บูชาเทพ 3 องค ์โอคนุทิามะ โอคนุนุิช ิและ 

สคุุนะฮโิคะนะ เดมิชือ่ว่า “ศาลเจา้ซัปโปโรจนิจะ” จนถงึปี ค.ศ. 1964 ไดม้ีการทําพธิีเชญิดวงวญิญาณของ

จักรพรรดเิมจมิาประดษิฐานทีน่ี่ดว้ย และไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็นศาลเจา้ฮอกไกโดตัง้แต่นัน้มา ศาลเจา้นี้มีบรเิวณ

สวนทีก่วา้งขวาง มีตน้ซากุระประมาณ 1,500 ตน้ ซึง่ในฤดูใบไมผ้ลจิะออกดอกผลบิานอย่างสวยงาม ทําให ้

เป็นทีส่ถานทีย่อดนยิมในเทศกาลชมดอกซากรุะ รวมไปถงึการฉลองการแต่งงาน และเทศกาลปีใหม่ จากนัน้

นําทา่นแวะซือ้ของฝากที ่โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีม่ีชือ่เสยีงของญี่ปุ่ น ตัวอาคาร

ของโรงงานถกูสรา้งข ึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่มี ช็อคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี้คอื 

Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมายว่า ชอ็คโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลับไปใหค้นทีท่่านรักทาน 

หรอืว่าซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นก็ได ้หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นจําหนา่ยของฝากของที่

ระลกึ ทีอ่ยู่ไม่ไกลจากตวัเมอืงซปัโปโร่ ภายในมสีนิคา้ลดราคามากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ภายใน

รา้น  
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กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดซปัโปโรโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และ

รา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร(Sapporo’s Central Wholesale 

Market) เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมือง รา้นคา้ต่างๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เชน่ ปู หอย

เม่นทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรั่ง

ตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก นําท่านเดนิทางสูแ่หล่งชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET PARK 

SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ตัง้อยู่ที่เมือง Kita-

Hiroshima ชานเมืองทศิตะวันออกซัปโปโร ใกลเ้สน้ทางทีไ่ปยัง สนามบนิชโิตเซ่ เปิดใหบ้รกิารเมื่อเดอืน

เมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนดต์่างๆกว่า 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาด

ใหญ่จุ 650 ทีน่ั่ง และรา้นจําหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจําฮอกไกโด  

คํา่   อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 สนามบนิชโิตเซะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

07.00 น. ทําการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระ หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ 

10.00 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม : HOKKAIDO กอดหมา ดหูม ี5D3N BY TG  

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค.62 39,900 39,900 39,900 38,900 15,350 7,900 

15 – 19 ม.ีค.62 39,900 39,900 39,900 38,900 15,350 7,900 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้
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ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง
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จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

https://www.goholidaytour.com/


 

ทวัร์ญ่ีปุ่น(GH) HOKKAIDO กอดหมา ดูหมี 5D3N [TG] 
  

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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