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HILIGHT  

 

น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า เมอืงฮาโกดาเตะ ชมววิทวิทศัน์

ยามค า่คนืทีส่วยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของญีปุ่่ น 

เทีย่วชมเมอืงยา่นโมโตมาจ ิถนนทีน่ยิมในหมูผู่ ้

รกัการเดนิเทีย่วชมววิ 

เดนิชอ้ป เดนิชมิ เดนิชวิ คลองโอตาร ุทีแ่สนโร

แมนตกิ 

ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่ไปกบัหลายรอ้ยรา้นคา้ใน ทานกุิ

โคจ ิซูซูกโินะ 

ผอ่นคลายกบัการแช่น า้จากแรธ่รรมชาตสิไตล์

ญีปุ่่ น 2 คนืเต็ม!!  

 เมนูขาปูยกัษแ์บบไมอ่ ัน้ พรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด!! 

บรกิารน า้ด ืม่ทุกวนั วนัละ 1 ขวด  

Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชโิตเซะ 

 [TG670 23.45 -08.30+1] 
วนัที ่2 สนามบนิชโิตเซะ-โนโบรเิบทส ึ– หบุเขา

นรกจโิกกดุาน-ิฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – น ัง่

กระเชา้ชมววิฮาโกดาเตะ – แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัที ่3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ยา่นโมโตมาจ-ิภเูขา

ไฟโชวะชนิซงั - ฟารม์หมสีนี า้ตาล-ทะเลสาบโทยะ 

- แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัที ่4 โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่ง

ดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล 

คติตี ้– เนนิแหง่พระพทุธเจา้ – โมอายแหง่เมอืง 

ฮอกไกโด - MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 

วนัที ่5 ศาลเจา้ฮอกไกโด-โรงงานช็อคโกแลตอชิิ

ยะ-รา้นจ าหนา่ยของฝาก-ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง 

– ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ- ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 

วนัที ่6 สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 [TG671 10.30-15.30] 

HOKKAIDO  

ฮาโกดาเตะ กนิป ูดหูม ี

6D4N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง: สงิหาคม – กนัยายน 62 

ราคาเพยีง: 44,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่06 – 11 สงิหาคม 62  43,900.- 

วนัที ่07 – 12 สงิหาคม 62 (วนัหยุด วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 44,900.- 

วนัที ่08 – 13 สงิหาคม 62 (วนัหยุด วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 44,900.- 

วนัที ่10 – 15 สงิหาคม 62 (วนัหยุด วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 44,900.- 

วนัที ่05 – 10 กนัยายน 62  43,900.- 

วนัที ่12 – 17 กนัยายน 62  43,900.- 

วนัที ่19 – 24 กนัยายน 62  43,900.- 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง  

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ 
โรงแรมที่

พกั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชโิตเซะ 
[TG670 23.45 -08.30+1]    

 

2 
สนามบนิชโิตเซะ – โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจิ
โกกดุาน ิ– ฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – น ัง่
กระเชา้ชมววิฮาโกดาเตะ – แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

✈ 🍽 🍽 

YUNOKAWA 

KANKO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

[♨] 

3 
ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ยา่นโมโตมาจ ิ– ภเูขา
ไฟโชวะชนิซงั - ฟารม์หมสีนี า้ตาล-ทะเลสาบโท

ยะ - แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ
🍽 🍽 🍽 

TOYA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

[♨] 

4 

โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– 
โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– 

เนนิแหง่พระพทุธเจา้ – โมอายแหง่เมอืงฮอกไก
โด - MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บฟุ
เฟ่ขาปยูกัษ ์

🍽 อสิระ 🍽 

T MARK 

SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – 
รา้นจ าหนา่ยของฝาก – ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง 

– ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ- ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 
🍽 อสิระ อสิระ 

T MARK 
SAPPORO 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 

สนามบนิชโิตเซะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

[TG671 10.30-15.30] 🍽 ✈  

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิชโิตเซะ  
[TG670 23.45 -08.30+1] 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 

670 สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัที ่2 
สนามบนิชโิตเซะ - โนโบรเิบทส ึ– หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ– ฮาโกดาเตะ –  

โกดงัอฐิแดง – น ัง่กระเชา้ชมววิฮาโกดาเตะ – แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ[-/L/D] 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเซะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด น าทา่นผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส 

เตรียมตัวออกเดนิทาง พรอ้มกบัรบกวนปรบันาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของ

ญีปุ่่ น ซึง่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึเมืองตากอากาศทีม่ีชือ่เสยีงแห่งหนึง่ของเกาะฮอกไก

โด ชม หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ(Jigokudani) หรือเรยีกอกีอย่างว่า “หบุเขานรก” อยู่ใน

เขตอุทยานแห่งชาต ิShikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ทีเ่รียกว่าหุบเขานรกนัน้ เพราะ

ทีน่ี่มีทัง้บ่อโคลนและบ่อน ้ารอ้นที่เดือดตามธรรมชาตกิระจายไปทั่วบรเิวณที่มีควันรอ้นๆ 

พวยพุ่งข ึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถอืเป็นแหล่งก าเนดิน ้าแร่และออนเซนทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุบน

เกาะฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมสีญัลกัษณ์เป็นยักษ์สแีดงตวัใหญ่ถอืตะบองคอยตอ้นรับ

เป็นยักษ์ทีค่อยคุม้กนัภยัใหผู้ม้าเยอืนดงันัน้ทกุบรเิวณพื้นทีข่องทีน่ี่ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของ

ทีร่ะลกึหอ้งน ้าจะมป้ีายตา่งๆทีม่สีญัลกัษณ์รูปยักษ์ใหเ้ห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองทีต่ัง้อยู่ตอนใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืง

ใหญ่อันดับ 3 ของเกาะ เมื่อครัง้อดีตไดเ้ป็นเมืองท่าที่มีการคา้ขายกับชาวต่างชาตฝ่ัิง

ตะวันตก ซึง่ท าใหว้ัฒนธรรมตะวันตกไดเ้ขา้มามีบทบาทในเมือง ซึง่เราจะพบเห็นไดจ้าก

โบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรือนเกา่แบบตะวันตกทีต่ัง้อยู่รมิเนนิเขา อาคารอฐิแดง

โกดังเก่ารมิท่าเรือ ถนนหนทางทีก่วา้ง รถรางเก่าและทางเดนิเทา้ทีปู่ดว้ยหนิ ประกอบกับ

เพลงทีเ่ปิดทางเสยีงตามสายใหไ้ดย้นิทั่วเมือง เสรมิบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมืองที่

สวยทีส่ดุแสนโรแมนตกิ 

 

โกดงัอฐิแดง หรอื โกดงัคานะโมร ิ(Kanamori Soko) สญัลักษณ์อกีแห่งหนึง่ของฮา

โกะดาเตะ โกดังเก็บสนิคา้ของเมือง แมอ้าคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสรา้งข ึน้มา

ทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหมค้รั ้งใหญ่ เผาท าลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยังคง

เอกลกัษณ์และความโดดเดน่ของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิ 
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น ั่งกระเช้าไฟ ฟ้ าขึ้นสู่ยอด เขาฮาโกดาเตะ  (Mt.Hakodate Ropeway) ซ ึ่ง

เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงฮาโกดาเตะ (ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท)ี ข ึน้ไปจุดชมววิที่

จะเห็นทศันียภาพทีส่วยทีส่ดุของเมอืง ทีม่นี ้าทะเลขนาบอยู่ทัง้ 2 ดา้นเป็นคอคอดกระ เมื่อ

ยามค า่คนืบา้นเรอืนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จงึท าใหเ้ห็นแสงระยบิระยับและยังถอืเป็น 1 

ใน 3 ทวิทัศนย์ามค ่าคนือันงดงามของญี่ปุ่ น (โดยอีกสองแห่งคอื ภเูขาอนิาสะ เมืองนางา

ซาก ิกบั ภเูขาร๊อคโกะ เมอืงโกเบ) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก YUNOKAWA KANKO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่3 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – ยา่นโมโตมาจ ิ– ภูเขาไฟโชวะชนิซงั – ฟารม์หมสี ี

น า้ตาล – ทะเลสาบโทยะ – แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ[B/L/D] 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate MorningMmarket) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการ

เลอืกซือ้เลอืกชมอาหารทะเลขึน้ชือ่ของเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปูหลายหลายชนดิ ปลา

แซลม่อน ปลาหมกึ ไขห่อยเม่น กุง้ ทีม่ทีัง้แบบสดและแบบแหง้หรอืจะเป็นผลไมข้ ึน้ชือ่ตาม

ฤดูกาลและผักพืน้เมืองหลากหลายชนดิหรือท่านจะเลอืกลองกจิกรรมตกปลาหมกึหรอืลิม้

ลองไอศกรมีหมกึด าทีเ่ป็นของขึน้ชือ่ของเมอืงฮาโกดาเตะไดอ้กีดว้ย 

 

ชมเมอืงย่านโมโตมาจ ิ(Motomachi) จากเชงิเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชนั 19 สาย

มุ่งตรงสูท่่าเรอื ถนนเหล่านี้เป็นทีน่ยิมในหมู่ผูร้ักการเดนิเทีย่วชมววิ เนื่องจากเรียงรายไป

ดว้ยอาคารตา่งๆ ทีม่เีอกลกัษณ์และมภีมูทิศันอ์ันหลากหลายเมือ่ครัง้อดตีไดเ้ป็นเมอืงทา่ทีม่ี

การคา้ขายกับชาวต่างชาตฝ่ัิงตะวันตก ซึง่ท าใหว้ัฒนธรรมตะวันตกไดเ้ขา้มามีบทบาทใน

เมืองฮาโกดาเตะ ซึง่ท่านจะพบเห็นจากโบสถค์รสิต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรือนเก่าแบบ

ตะวันตกทีต่ัง้อยู่รมิเนนิเขา 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

ชมภูเขาไฟโชวะซนิซงั (Showa Shinzan) ซึง่มีอนุเสาวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผูค้น้พบ

ความเคลือ่นไหวและการเกดิข ึน้มาใหม่ของภูเขาไฟเกดิใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 

ภเูขาไฟนอ้งใหม่ทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี1946ซึง่ระเบดิปะทตุดิตอ่กนันาน

ถงึ2ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังทีเ่ห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะ

เป็น “อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” พรอ้มบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ 

 

ชมฟาร ์มหมีภู เขาไฟโชวะชินซ ัน  (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาที่

เพาะพันธุห์มีสนี ้าตาลทีม่ีตัง้แต่เจา้หมีตัวเล็กๆไปจนถงึหมตีัวโตนอ้งหมทีี่นี่ไม่ดุรา้ยเพราะ

หมทีีน่ี่ไดร้ับการดแูลและฝึกใหคุ้น้เคยกบัคนท่านจะไดเ้ห็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดูของนอ้งหมี

โชว์ลีลาออ้นขออาหารจากนักท่องเที่ยว ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมี

ทัง้หลายดว้ย ขนมปัง และแอปเป้ิล ซึง่จะมจีุดจ าหน่ายอาหารหม ี



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ กินป ูดหูมี 6D4N โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเสน้รอบวงยาว

ประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภูเขาไฟอูสรุะเบดิ ตัง้อยู่ใกลก้บั ทะเลสาบชโิกส ึ

(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามพเิศษตรงทีน่ ้าจะไม่แข็งตวัในชว่งฤดหูนาว กลาง

ทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจมิะ(Nakajima Island) สามารถลงไป

เดนิเลน่ได ้(ยกเวน้ฤดูหนาว) และเมื่อครัง้อดตี ในวันที ่7-9 ก.ค. 2008 เหลา่ผูน้ า G8 ก็ได ้

เลอืกเป็นทีจ่ัดการประชมุ โดยพักกนัทีโ่รงแรมหรูระดบั 5 ดาวทีต่ัง้อยู่ใกล ้ๆ  ทะเลสาบแห่งนี้ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารค า่ ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชอ่อนเซ็นจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

 

วนัที ่4 โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ- รา้น

กาแฟ ฮลัโหล คติตี ้– เนนิแหง่พระพทุธเจา้ – โมอายแหง่เมอืงฮอกไกโด 

 โอตาร ุ- MITSUI OUTLET PARK SAPPORO [B/-/D] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร น าท่านชม คลองโอตาร ุ

(Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมี

โกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 

โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง 

แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึง่หนึง่เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือีก

ครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิ

เทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถอืเป็นสถานที่

ส าคญัทางประวัตศิาสตรข์องเมอืง 

 

โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิมชีือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้จดุประสงค์

ของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุน่ใหเ้รอื แตปั่จจุบนันี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นของ

ใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุ โดย

กอ่ตัง้ข ึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทา่มกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชีือ่เสยีงมาก

ทีส่ดุของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนีย้ังมสีอนวธิกีาร

เป่าแกว้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วดว้ย 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ กินป ูดหูมี 6D4N โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

 

รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติตี ้เพลดิเพลนิกบัของฝากและบรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการต์นูแมว

ชือ่ดงั คติตี ้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้และถา่ยรูปตามอัธยาศยั 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิงในโอตารุ 

บา่ย 

 

 

เนนิแห่งพระพุทธเจา้ หรือ Hill of the Buddha ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร่ 

ทีถู่กออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนกิชือ่ดังชาวญี่ปุ่ น พระพุทธรูปมีความสงูถงึ 

13.5 เมตร และมีน ้าหนักมากถงึ 1500 ตัน ลอ้บรอบดว้ยธรรมชาตทิี่สวยงามแตกต่างกัน

ออกไปในแต่ละฤดู ฤดูรอ้นรายลอ้มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ฤดูหนาวกอ้จะรูส้กึไดถ้งึความ

งดงามของหิมะที่ขาวโพลน นับไดว้่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆเรียกไดว้่าเป็น Unseen 

Hokkaido เลยทีเดียว จากนั้นน าท่านชม โมอายแห่งเมอืงฮอกไกโด  หรือที่เรียกว่า 

(makomanai takino reien) สรา้งขึน้ในปี 1982 มีเนื้อทีท่ัง้หมด 1,8000,473 ตารางเมตร  

ดา้นในมรีูปปั้นหนิโมอายขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านเรยีงรายอยู่จ านวนมาก 

 

ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ Outlet mall 

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่ทีเ่มือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทศิตะวันออกซัปโป

โร ใกลเ้สน้ทางทีไ่ปยัง สนามบนิชโิตเซ่ เปิดใหบ้รกิารเมื่อเดอืนเมษายน ปี 2012 ภายใน

หา้งมีรา้นคา้แบรนดต์่างๆกว่า 128 รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 

650 ทีน่ั่ง และรา้นจ าหน่ายสนิคา้พื้นเมอืงและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถิน่ประจ าจังหวัดฮอกไก

โด 

ค า่  บรกิารการอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  

** พเิศษสดุๆ กบัเมนปููสดุอรอ่ย 3 ชนดิ แบบไมอ่ ัน้ ** 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก T-MARK SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ศาลเจา้ฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ – รา้นจ าหนา่ยของฝาก – 

ตลาดปลาซปัโปโรโ่จไง – ชอ้ปป้ิงยา่นทานุกโิคจ ิ– ชอ้ปป้ิงซูซูกโินะ 

[B/-/-] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจา้แห่งนี้ตัง้อยู่ที่ซัปโปโร เป็นศาลเจา้

ศาสนาพุทธนกิายชนิโตถอืเป็นศาลเจา้ทีม่คีวามเกา่แกแ่ห่งหนึง่ในเกาะฮอกไกโด ถกูสรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวขอ้งผูกพันกับวิถีช ีว ิตของชาวฮอก

ไกโดอย่างลกึซึง้เร ิ่มตัง้แต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตส ึ

บุน พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นตน้ ในเขตศาลเจา้ที่มีธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ มีกระรอก

ป่ามาเยี่ยมทักทาย และจะคราคร ่าไปดว้ยนักท่องเที่ยวที่มาชมดอกซากุระและดอก

บ๊วยซึง่จะบานสะพรั่งพรอ้มๆ กันเมื่อฤดูใบไมผ้ลมิาเยือน 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ กินป ูดหูมี 6D4N โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

แวะซือ้ของฝากที ่โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติช็อค

โกแลตทีม่ีชือ่เสยีงของญี่ปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งข ึน้ในสไตลย์ุโรปแวดลอ้มไป

ดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่ม ีช็อคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี้คอื Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมาย

ว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลอืกซือ้กลับไปใหค้นทีท่่านรักทาน หรอืว่าซือ้

เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นได ้

 

รา้นจ าหนา่ยของฝากของทีร่ะลกึ ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร่ ภายในมีสนิคา้ลด

ราคามากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ภายในรา้น 

 

ตลาดซปัโปโรโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหาร

กว่า 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร(Sapporo’s Central 

Wholesale Market) เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมือง รา้นคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหาร

ทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์

ผลผลติอื่นๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่

แพงมากนัก 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลา  

บา่ย 

 

 

อสิระ ช้อปป้ิงถนนทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji) เป็นย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่ ที่เปิดใหบ้รกิาร

ยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนี้คอืการสรา้งหลังคาที่คลุมทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก 

แดดออก พายุหมิะเขา้ ก็สามารถมาเดนิชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ นอกจากนี้ยังมีรา้นคา้มาก

ถงึ 200 รา้น โดยมคีวามยาวประมาณ1กโิลเมตรสว่นสนิคา้ก็มทีัง้เสือ้ผา้และรองเทา้แบรนด์

ดงัอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และทีจ่ะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คอืรา้น 

Daiso ทีท่กุอย่างราคา 100 เยน รวมไปถงึรา้น Donkiทีม่ขีายทกุอย่างตัง้แตเ่ครือ่งใชไ้ฟฟ้า

ไปถงึเครือ่งส าอางคใ์นราคาทีถู่กจนน่าตกใจหรอืถา้เดนิจนหมดแรงที่นี่ก็มีรา้นอาหารดังๆ

หลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ย 

 

 

 

อสิระชอ้ปป้ิงย่านซูซูกโินะ (Susukino) เป็นย่านบันเทงิทีใ่หญ่ทีส่ดุในฮอกไกโดซูซูก ิ

โนะเต็มไปดว้ยรา้นคา้5,000รา้นและรา้นอาหารแสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคนืและ

ถอืเป็นย่านที่คกึคักและมีชวีติชวีาทีสุ่ดของเมืองซัปโปโรอีกดว้ย โดยอยู่ถัดลงมาทางใต ้

จากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิ Susukino ในเวลาค ่าคืน

บรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตกึต่างๆในย่านนี้จะเปิดไฟประชนักันสสีนัละลานตาดงึดูดลูกคา้

กันเต็มทีร่อบๆบรเิวณนี้มีรา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรทีัง้ไนตค์ลับ 

บาร ์คาราโอเกะรวมกนัมากกว่า 4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอยบางรา้นก็ซอ่นอยู่ในตกึ

ตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก่็มีพนักงานออกมาเรยีกลูกคา้เสนอเมนูและบรกิารของรา้นตนเองอยู่รมิ

ถนนเต็มไปหมดย่านซูซูกโินะมักจะมีชือ่เรียกที่รูจ้ักกันดีในหมู่คนไทยและนักท่องเที่ยว 

“ตรอกราเมน” เป็นตรอกทีม่ีชือ่เสยีง เพราะบรเิวณนี้มรีา้นราเมนใหเ้ลอืกทานกันมากมาย 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ กินป ูดหูมี 6D4N โดยสายการบนิไทย (TG) 

ไม่ว่าจะเป็น มโิสะราเมน ชโิอะราเมน เคอรร์ี่ราเมน เป็นตน้ โดยมีราคาเริม่ตน้เพียงชามละ 

750 เยนเทา่นัน้ 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั T-MARK SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 สนามบนิชโิตเซะ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

[TG671 10.30-15.30] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. ท าการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนิชนิชโิตเสะ 

10.30 น.  น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

โปรแกรม : HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ กนิป ูดหูม ี6D4N  

โดยสายการบนิไทย  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

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 

06 ส.ค. – 11 ส.ค. 62 43,900 43,900 43,900 42,900 33,900.- 8,900 

07 ส.ค. – 12 ส.ค. 62 

(วนัหยดุ วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
44,900 44,900 44,900 43,900 34,900.- 8,900 

08 ส.ค. – 13 ส.ค. 62 

(วนัหยดุ วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
44,900 44,900 44,900 43,900 34,900.- 8,900 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ กินป ูดหูมี 6D4N โดยสายการบนิไทย (TG) 

10 ส.ค. – 15 ส.ค. 62 

(วนัหยดุ วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
44,900 44,900 44,900 43,900 34,900.- 8,900 

05 ก.ย. – 10 ก.ย. 62 43,900 43,900 43,900 42,900 33,900.- 8,900 

12 ก.ย. – 17 ก.ย. 62 43,900 43,900 43,900 42,900 33,900.- 8,900 

19 ก.ย. – 24 ก.ย. 62 43,900 43,900 43,900 42,900 33,900.- 8,900 

 **เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

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

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

     

7,900 

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ กินป ูดหูมี 6D4N โดยสายการบนิไทย (TG) 

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมกีารจดั

หอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่น ัน้ ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของ

แตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ื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 หรอืมากกว่า 75 ปี **  

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

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ กินป ูดหูมี 6D4N โดยสายการบนิไทย (TG) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

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

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

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

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ กินป ูดหูมี 6D4N โดยสายการบนิไทย (TG) 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

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

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


