
   

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วนั 4 คืน (TG) 

จุดเด่นของทวัร์ 
 นัง่กระเช้าขึน้สูจุ่ดชมวิวบนภเูขาฮาโกดาเตะ ววิท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น 
 ชมตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ของเกาะฮอกไกโดท่ีรวมวตัถุดิบจากทกุภมิูภาคในประเทศญ่ีปุ่ นมารวมไว้ด้วยกนั 
 ชมโกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายกุวา่ร้อยปีท่ีตัง้อยูบ่ริเวณทา่เรือริมอ่าวฮาโกดาเตะ 
 ชมพิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี อาคารเก่าแก่อายเุกือบร้อยปีและมีช่ือเสยีงเร่ืองกลอ่งดนตรีท่ีมีความปราณีตสวยงาม 
 ช้อปปิง้จุใจที่ยา่นซูซูกิโนะ และมิตซุยเอาท์เลท 
 อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ น 
 อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์แบบไมอ่ัน้ 

(โนโบริเบท็สึ – ฮาโกดาเตะ – โอตารุ – ซัปโปโร) 
ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน 

เดนิทาง 13 – 18 เมษายน 2562 (ช่วงวันสงกรานต์) 
โดยสายการบนิไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วนั 4 คืน (TG) 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่  
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภมิู ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย 

พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 
23.45 น. เหินฟา้สูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบินไทย ด้วยเท่ียวบินท่ี TG 670 

 
วันที่ 2 ชิโตเซ่ – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หบุเขาจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ภูเขา

ฮาโกดาเตะ (น่ังกระเช้า)   
08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากรของประเทศญ่ีปุ่ นเรียบร้อยแล้ว น าท่านสู่เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมือง
เล็กๆ ท่ีอยู่ริมฝ่ังทะเลทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของเกาะฮอกไกโดและยังเป็นเมืองท่ีอุดม
ไปด้วยบ่อน า้แร่ธรรมชาติเหมาะแก่การแช่
ออนเซ็นเป็นอย่างมาก ว่ากันว่าน า้แร่หรือ
น า้พุร้อนของเมืองนีมี้ถึง 9 ประเภทด้วยกัน
เลยทีเดียว พาท่านชมบ่อโคลนเดือดท่ีหุบ
เขาจิโกกุดานิ หรือท่ีเรียกกันว่า “หุบเขา
นรก” โดยบอ่โคลนเดือดนีเ้ป็นบอ่โคลนท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติและมีอยูท่ัว่บริเวณซึง่ทา่น
สามารถเดินชมบอ่โคลนอยา่งใกล้ชิด  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทุกท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฮาโกดาเตะ เมืองท่าทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโดท่ีมี

บรรยากาศแสนโรแมนติกและเต็มไปด้วยโบราณสถานท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มี
ความส าคญัในฐานะเมืองเก่าแก่ เป็น 1 ใน 
5 เมืองทา่ของญ่ีปุ่ น บ้านเรือนในเมือ  งฮาโก
ดาเตะ ปัจจุบันมีความเจริญเหมือนชุมชน
เมืองทั่วไป ผสมผสานกับมนต์สเน่ห์ของ
เมืองเก่าท่ีอยู่รอบเนินเขาฮาโกดาเตะ ซึ่ง
เป็นปลายแหลม ท่ียื่นออกไปในทะเล
นบัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีผู้แวะมาเยี่ยมชม
เป็นจ านวนมาก จากนัน้น าท่าน “น่ังกระเช้า” ขึน้สู่ภูเขาฮาโกดาเตะ (ขึน้อยู่กับสภาพ
ภมูิอากาศ) จุดชมวิวมมุกว้างในยา่นชุมชนฮาโกดาเตะท่ีถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลและภเูขา



   

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วนั 4 คืน (TG) 

เป็นจุดชมวิวท่ีติดอันดบั 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่ นและได้รับคะแนนระดบัสามดาวซึ่งเป็น
ระดบัสงูสดุจากคูมื่อน าเท่ียวญ่ีปุ่ นมิชลนิกรีนไกด์กนัเลยทีเดียว 

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

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ที่ ขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลาย
เพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการ
ไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันที่ 3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ป้อมดาวโกเรียวคาคุ – ทะเลสาบ

โทยะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 พาทุกท่านสู่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะเป็น

ตลาดท่ีมีร้านขายอาหารทะเล ร้านขายผกั 
ร้านขายผลไม้และร้านขายอาหารแห้งกว่า 
250 ร้าน ตลาดเช้าแห่งนีถู้กเรียกว่าเป็น 
“ห้องครัวของชาวฮาโกดาเตะ” เพราะ
เป็นตลาดศูนย์กลางของเกาะฮอกไกโดท่ี
เป็นแหลง่รวมวตัถุดิบจากทัว่ทกุภมิูภาคใน
ประเทศญ่ีปุ่ น มารวมไว้ท่ีน่ีเพื่อให้คนท่ีมาจับจ่ายใช้สอยได้ซือ้วตัถุดิบในการท าอาหารท่ีดี
ท่ีสุดเพื่อน ากลบัไปปรุงอาหารแสนอร่อยนั่นเอง จากนัน้น าท่านสู่บริเวณโกดังอิฐแดง 
(Kanemori Red Brick Warehouse) โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีท่ีตัง้อยู่บริเวณท่าเรือริม
ทะเล สร้างตามแบบตะวนัตกด้วยอิฐแดง
ซึ่งไม่ค่อยมีให้เห็นกันในยุคนัน้ ปัจจุบัน
โกดังจ านวน 5 หลังได้ถูกดัดแปลงให้
กลายเป็นร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึก 
ร้านอาหาร ร้านขนมหวานและ ร้านกาแฟ 
นอกจากนีย้งัมีร้านค้าอ่ืนๆ อีกมากมายให้
ท่านสามารถเลือกซือ้กันได้ตามอัธยาศัย 
หรือเดินเลน่ถ่ายรูปกบับรรยากาศท่ีสวยงามเพื่อเก็บไว้เป็นท่ีระลกึได้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



   

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วนั 4 คืน (TG) 

บา่ย น าท่านขึน้ “หอคอยโกเรียวคาคุ” ท่ีป้อม
ดาวโกเรียวคาคุ  ป้อมปราการสไตล์
ตะวนัตกรูปดาวขนาดใหญ่ท่ีถกูสร้างขึน้ใน
ปี ค.ศ. 1857 เพื่อป้องกันการคุกคามจาก
จักรวรรดินิยมโดยมหาอ านาจตะวนัตกซึ่ง
ในท่ีสดุก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในปี ค.ศ. 
1869 แต่ปัจจุบนับริเวณปอ้มแห่งนีไ้ด้กลายเป็นสวนสาธารณะท่ีได้รับความนิยมในการชม
ดอกซากุระ (ประมาณช่วงต้นเดือนพฤษภาคม) ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น บริเวณ
ด้านบนจุดชมวิวท่านสามารถมองเห็นสวนสาธารณะโกเรียวคาคุท่ีมีลกัษณะคล้ายกับ
ดาวกระจายของนินจาหรือดาว 5 แฉกได้อย่างชัดเจน จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง
ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของเกาะฮอกไกโดและมีความสวยงามเป็น
อย่างมาก รวมถึงเกาะนาคาจิมะ ภูเขาอุสุ ภูเขาโชวะชินซัน และนอกจากนีย้ังสามารถ
มองเห็นภเูขาโยเทย์ หรือภเูขาไฟฟูจิน้อยซึง่รูปร่างนัน้มีลกัษณะคล้ายภเูขาไฟฟูจิท่ีเป็นท่ีรู้จัก
กนัดีแตมี่ขนาดท่ีเลก็กวา่นัน่เอง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 

 เข้าพกัโรงแรม Toya Sun Palace Hotel หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ที่ ขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลาย
เพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการ
ไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันที่ 4 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เคร่ือง

แก้ว – โรงงานช็อกโกแลต – เมืองซัปโปโร 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางเข้าสูเ่มืองโอตารุ เมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมไปถึงการ
ตกแตง่ของบ้านเรือน สว่นใหญ่ถกูออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุ
ได้รับอิทธิพลมาจากการท าการค้าระหวา่ง
ประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป
นัน่เองอิสระให้ทา่นชมความงามของเมือง
เลี ย บค ลอ ง โอต า รุอั น ส วย งาม น่ า
ประทับใจ คลองแห่งนีเ้ป็นคลองท่ีเกิดขึน้
จากการถมทะเลและสร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 



   

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วนั 4 คืน (TG) 

1923 เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากบนเรือสูโ่กดงัในเมือง แตภ่ายหลงัเลกิใช้จึงได้ถม
คลองคร่ึงหนึ่งให้เป็นถนนส าหรับนักท่องเท่ียวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึง
กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ และได้ปรับปรุงให้เป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลกึ
แทน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่ านชมพิ พิ ธภัณ ฑ์ กล่องดนต รี 

(Otaru Orgel Emporium) อ าค า ร ด้ า น
น อ ก ถู ก ส ร้า งขึ น้ จ าก อิ ฐ สี แ ด งแ ล ะ
โครงสร้างด้านในท าด้วยไม้ เป็นอาคาร
เก่าแก่ 2 ชัน้ท่ีมีอายเุกือบร้อยปี ตรงบริเวณ
ด้านหน้ามีนาฬิกาไอน า้โบราณท่ีจะพ่นไอ
น า้ออกมาประกอบกับเสียงดนตรีใน   ทุกๆ 
15 นาที ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆหลากหลายสไตล์ท่ีถูกสะสมมาจาก
อดีตจนถึงปัจจุบันและนอกจากนีท้่านยังสามารถเลือกซือ้กล่องดนตรีท่ีมีความประณีต
สวยงามเพื่อเป็นของท่ีระลกึให้กับคนท่ีท่านรักได้อีกด้วย และน าทา่นชมพิพิธภัณฑ์เคร่ือง

แก้ว ทา่นสามารถชมเคร่ืองแก้วท่ีมีรูปแบบและสสีนัสวยงามซึง่เกิดจากกรรมวิธีการเป่าแก้ว
ด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าให้เคร่ืองแก้วท่ีออกมามีรูปแบบและสีท่ีแตกต่างกันออกไป 
ตามความถนดัและความช านาญของช่างเป่าแก้ว จากนัน้น าทา่นสูโ่รงงานช็อกโกแลต ท่ี
หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่ น  ให้ท่านได้เลือกซือ้
ช็อกโกแลตต่างๆ และท่ีพลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) 

ซึง่เป็นช็อกโกแลตท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุของท่ีน่ีเลยทีเดียว หรือ เดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบับรรยากาศ
โดยรอบท่ีตกแต่งสวยงามสไตล์ยุโรปตามอัธยาศัย พาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซัปโปโร 
เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดท่ีเติบโตและกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของ
ประเทศญ่ีปุ่ นผงัเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึง่แตกตา่งจากบรรดาหมู่บ้าน
และเมืองทัว่ไปในประเทศญ่ีปุ่ น การจัดการและการพฒันาได้รับค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญ
ชาวอเมริกัน ลกัษณะของผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลีย่มผืนผ้าตามพืน้ฐานการวางผงั
เมืองของอเมริกา  

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



   

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วนั 4 คืน (TG) 

วันที่ 5 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดโจไก – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – 
สวนโอโดริ (ผ่านชม) – มติซุยเอาท์เลท พาร์ค – ซูซูกิโนะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
พาทา่นชม ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมช่ือ
วา่ “ศาลเจ้าซัปโปโร” ต่อมาภายหลงัได้มี
การเปลี่ยนช่ือเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่
ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนีค้อยปก
ปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความ
สงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานเก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่นภูมิภาคคนั
โตแตท่ี่น่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนท้องถ่ินได้กราบไหว้สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิท่ีสถิตอยู ่ณ ศาลเจ้าแหง่นีเ้พ่ือ
เป็นขวัญและก าลงัใจสืบไป จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ซึ่ง
ประกอบไปด้วยร้านอาหารทะเลสดๆ มากกว่า 80 ร้าน อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ
เลอืกซือ้ของทะเลสดๆ และของฝากตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาท่านชมตึกรัฐบาลเก่า  ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอ านวยการของ

ข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดของ
เมืองโดยตัวอาคารภายนอกนัน้ได้ใช้อิฐ
แดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างท าให้ดูแล้ว
สวยแปลกตา ปัจจุบนัภายในตึกได้จัดเป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวประวติัความ
เป็นมาต่างๆของเมืองซัปโปโรรวมไปถึง
เมืองต่างๆบนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย ผ่าน
ชมหอนาฬิกา ซึง่ถือเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาท่ีเท่ียงตรงแล้ว 
ยงัเปรียบเสมือนสถานท่ีบอกเลา่เร่ืองราวและวฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนัรวมเวลากว่า 
100 ปี หอนาฬิกาแห่งนีส้ร้างขึน้เม่ือปีค.ศ.
1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
ญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าได้ ผ่านชมสวนโอโดริ สวน
สวยใจกลางเมื อง ท่ีทอดตัวยาวจาก
ตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 



   

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วนั 4 คืน (TG) 

1,400 เมตร ผู้คนสว่นใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพกัผอ่นหย่อนใจ หรือ จัดงานประเพณีในเทศกาล
ต่างๆ ท่ีสวนแห่ง จากนัน้พาทท่านช้อปปิง้ท่ีมิตซุยเอาท์เลท พาร์ค แหลง่เลือกซือ้สิ่งของ
และเสือ้ผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ 
เคร่ืองส าอางค์ เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชัน้น าให้ทา่นเลือก
ซือ้ น าทา่นสูซู่ซูกิโนะ ย่านช้อปปิง้ท่ีแสนคึกครืน้ของเมืองซปัโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย 
มีทัง้ร้านเสือ้ผ้าแบรนด์ดงัร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่ นและร้านอาหารสไตล์ตะวนัตก ร้านขนม ร้าน
กาแฟหอมกรุ่น อีกทัง้ยังเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของวยัรุ่นชาวญ่ีปุ่ นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่าน
สามารถเท่ียวชมได้อยา่งไม่รู้จกัค าวา่เบื่อกนัเลยทีเดียว  

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

วันที่ 6  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทกุทา่นเดินทางสูส่นามบินชิโตเซ่ เพื่อเดินทางกลบั(B / - / -)  
10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซด้่วยเท่ียวบิน TG 671  
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 
 

อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

13 – 18 เม.ย. 62 65,999 60,999 55,999 7,000 
    กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ต ่า 25 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 25 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 



   

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วนั 4 คืน (TG) 

6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก
น า้หนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดทา่นอาจต้องช าระคา่ใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกันอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ี
อายไุม่เกิน 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 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ 

เลือ่นหรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว 
2. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 
 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทาง
บริษัทภายใน 3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลอืของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 25 วนัมิฉะนัน้จะถือว่า
การส ารองการเดินทางนัน้ถกูยกเลกิ และบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศ
ญ่ีปุ่ น อาจเจอปัญหารถติด นกัทอ่งเท่ียวหนาแนน่ตามสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ี
มีคนมาใช้บริการกนัเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสนิค้าจะปิดบางสว่น รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกวา่ปกติ 
อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาวท้องฟา้จะมืดเร็ว ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 

 
 



   

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วนั 4 คืน (TG) 

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 ก่อน
นกัทอ่งเท่ียวจะมีการแจ้งยกเลกิการเดินทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้
นกัทอ่งเท่ียวได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 
 
หมายเหต:ุ 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมือง
จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือ
วา่ทา่นสละสทิธ์ิและไม่สามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ
ออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติท่ีสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีและผิดกฏหมาย 

 

 
 
 
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 



   

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วนั 4 คืน (TG) 

 

 


