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HOKKAIDO HAVE FUN สงกรานตเ์ดย ์4วัน 3คืน 
เดินทาง มีนาคม – เมษายน 2563  

ราคาเร่ิมต้นแนะน าเพียง 40,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XW146 04.00 – 12.15 +1) – โนโบริเบทสึ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน –  
  ฟารม์หมีสีน า้ตาล – ทะเลสาบโทยะ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 
วนัที่ 2 เคียวโกคุ – สวนฟุคิดาช ิ– โอตารุ – อิออน มอลล ์– KIRORO RESORT – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัที่ 3. โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – JTC DUTY FREE – ตลาดซปัโปโรโจไง – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – ชอ้ปปิ้งย่านทานุกิโคจิ –  

บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 

วนัที่ 4 เนินแห่งพระพุทธเจา้ – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด – ผ่านชมท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาซปัโปโร – สวนโอโดริ –  

 สนามบินชิโตเซะ (XW145 14.55 – 19.55) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ)  
(XW146 04.00 – 12.15+1) – โนโบริเบทสึ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน –  
ฟารม์หมีสีน ้าตาล – ทะเลสาบโทยะ – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 

01.30 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินดอนเมือง ประตูหมายเลข 4 – 6 สายการบินนกสกู๊ตเจ้าหน้าที่ให้การตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

04.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี XW146 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

12.15 น เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีก
อย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่าหุบเขานรกนัน้ เพราะที่นี่มีทั้ง
บ่อโคลนและบ่อน า้รอ้นที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณที่มีควันรอ้นๆ  พวยพุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็น
แหล่งก าเนิดน า้แร่และออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือ
ตะบองคอยตอ้นรบัเป็นยักษ์ที่คอยคุม้กันภยัใหผู้้มาเยือนดงันั้นทุกบริเวณพืน้ที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของที่ระลึกหอ้งน า้
จะมีป้ายต่างๆที่มีสญัลกัษณรู์ปยักษ์ใหเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 

 
 ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan) ซึ่งมีอนุสาวรียบ์ุรุษไปรษณีย์ผู้คน้พบความเคล่ือนไหวและการเกิดขึน้มาใหม่ของ

ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดต่อกันนานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชินซัน ดงัที่เห็นอยู่ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์
ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พรอ้มบนัทึกภาพเป็นที่ระลึก 

 ฟารม์หมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาที่เพาะพันธุ์หมีสีน า้ตาลที่มีตั้งแต่เจ้าหมีตัวเล็กๆไป
จนถึงหมีตวัโตน้องหมีที่นี่ไม่ดุรา้ยเพราะหมีที่นี่ไดร้ับการดูแลและฝึกให้คุน้เคยกับคนท่านจะไดเ้ห็นภาพที่น่ารกัน่าเอ็นดูของ
นอ้งหมีโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนักท่องเที่ยว ที่นี่นกัท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายดว้ย ขนมปัง และแอป
เปิ้ล ซึ่งจะมีจุดจ าหน่ายอาหารหมี 
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 ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่อง

ภูเขาไฟอูสรุะเบิด ตัง้อยู่ใกลกั้บ ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนีม้ีความพิเศษตรงที่น า้จะไม่แข็งตวัในช่วงฤดู
หนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้ (ยกเว้นฤดู
หนาว) และเมื่อครัง้อดีต ในวันที่ 7-9 ก.ค. 2008 เหล่าผู้น า G8 ก็ไดเ้ลือกเป็นที่จัดการประชุม โดยพักกันที่โรงแรมหรูระดบั 5 
ดาวที่ตัง้อยู่ใกล้ๆ  ทะเลสาบแห่งนี ้

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOYA HOTELหรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ี 2 
เคียวโกคุ – สวนฟุคิดาชิ – โอตารุ – คลองโอตารุ– อิออน มอลล์ – KIRORO 
RESORT – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 เคียวโกค ุตัง้อยู่ทิศตะวนัตกของฮอกไกโด ซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็กบนทางตะวนัออกของภูเขา Yotei ดว้ยประชากรประมาณ 

3,500 คน มนัเป็นสถานที่ๆงดงามเพื่อเพลิดเพลินกับทิวทศันแ์ละน า้บริสทุธิ์และมีนกัท่องเที่ยว 800,000 คนต่อปี 
 สวนฟุคิดาชิ Fukidashi เมือง เคียวโกคุเป็นสวนที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชอบทุกช่วงอายุส าหรับน า้ในบ่อน า้พุที่อร่อยและ

ไดร้บัเลือกจากกระทรวงส่ิงแวดลอ้มให้เป็นหนึ่งในรอ้ยน า้ที่บริสุทธิ์ในญ่ีปุ่ น บ่อน า้พุเกิดจากน า้ฝนและหิมะที่ไหลอยู่บนภูเขา
Yotei ในหลายศตวรรษและเป็นบ่อน า้พุทางธรรมชาติอย่างแท้จริง อุณหภูมิจะอยู่ที่ 6 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี โดยอุดมไป
ดว้ยแร่ธาตุ 

 
 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าส าคัญส าหรบัซปัโปโร น าท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร 

ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้รา้งเมื่อปี 
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1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลิกใช้และมี
การถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสรา้งถนนเรียบคลอง
ดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาว่า อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซือ้ของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ 
เบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชื่อของญ่ีปุ่ น อย่าง คิทแคท สามารถหาซือ้ไดท้ี่นี่เช่นกัน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก KIRORO RESORT หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ี 3 
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – JTC DUTY FREE – ตลาดซัปโปโรโจไง – MITSUI 
OUTLET PARK SAPPORO – ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจิ – บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์

เช้า บริการรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญ่ีปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้ง

ขึน้ในสไตลยุ์โรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สดุของที่นีคื้อ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อค
โกแลตขาวแด่คนรกั ท่านสามารถเลือกซือ้กลบัไปใหค้นที่ท่านรกัท่าน หรือว่าซือ้เป็นของฝากติดไมติ้ดมือกลบับา้นได ้

 
 JTC DUTY FREE สินคา้ปลอดภาษีต่างๆใหเ้ลือกสามารถใหทุ้กท่านชอ้ปปิ้งอย่างมากมาย 

 ตลาดปลาซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อก
ขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซปัโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง รา้นคา้ต่างๆ
จ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ป ูหอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ์ผลผลิตอื่นๆในท้องถ่ิน เช่น 
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ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนกั 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดซัปโปโรโจไง 

 MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสินคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ตั้งอยู่ที่เมือง 
Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้เสน้ทางที่ไปยัง สนามบินชิโตเซะ เปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายน ปี 
2012 ภายในห้างมีรา้นคา้แบรนดต่์างๆกว่า 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และรา้น
จ าหน่ายสินคา้พืน้เมืองและสินคา้จากฟารม์ทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

 
 ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจิ เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ ที่เปิดให้บริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนีคื้อการสรา้งหลังคาที่

คลุมทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเข้า ก็สามารถมาเดินช้อปปิ้งไดอ้ย่างสบายใจ นอกจากนีย้ังมีรา้นคา้มากถึง 
200 รา้น โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรส่วนสินค้าก็มีทั้งเสือ้ผ้าและรองเท้าแบรนดด์ังอย่าง Uniqlo, New Balance, 
Adidas, Puma เป็นตน้ และที่จะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คือรา้น Daiso ที่ทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงรา้น Donki ที่มีขายทุก
อย่างตั้งแต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปถึงเคร่ืองส าอางคใ์นราคาที่ถูกจนน่าตกใจหรือถ้าเดินจนหมดแรงที่นี่ก็มีรา้นอาหารดงัๆหลายรา้น
คอยใหบ้ริการอยู่ดว้ย 

 
ค ่า บริการการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  

** พิเศษสุดๆ กับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อ้ัน ** 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก T-MARK SAPPORO หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 

เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด – ผ่านชมท าเนีบรัฐบาลเก่า 
ฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร – สวนโอโดริ – สนามบินชิโตเซะ 
(XW145 14.55 – 19.55) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 เนินแห่งพระพุทธเจ้า หรือ Hill of the Buddha ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร ที่ถูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando 
สถาปนิกชื่อดังชาวญ่ีปุ่ น พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน ้าหนักมากถึง 1500 ตัน ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่
สวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดู ฤดูรอ้นรายลอ้มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ฤดูหนาวก็จะรูสึ้กไดถึ้งความงดงามของหิมะที่
ขาวโพลน นบัไดว้่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆเรียกไดว้่าเป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากนัน้น าท่านชม โมอายแห่งเมือง 
ฮอกไกโด หรือที่เรียกว่า (makomanai takino reien) สรา้งขึน้ในปี 1982 มีเนือ้ที่ทัง้หมด 1,800,473 ตารางเมตร  ดา้นในมีรูป
ป้ันหินโมอายขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านเรียงรายอยู่จ านวนมาก 

 
 ผ่านชมท าเนีบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เร่ิมก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคาร

สไตลน์ีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรฐัอเมริกา ที่ใชอ้ิฐมากกว่า 2.5 
ลา้นกอ้นเป็นอิฐที่ท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนีผ่้านการใชง้านมายาวนานกว่า 80 ปีและไดย้า้ยไปที่ท าการหลัง
ใหม่เป็นตึกใหม่ทนัสมยัสูง 10 ชัน้ตัง้อยู่ทางดา้นหลังตึกเก่า แต่ความงดงามที่เห็นนั้นไดร้ับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูก
ไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ.2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบัติ
ทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512 

 
 ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower ) ตัง้อยู่ท่ามกลางกลุ่มตึกสงูสมัยใหม่ เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและ

เป็นอีกสัญลกัษณ์ที่ส าคัญของเมืองซปัโปโรอีกแห่งหนึ่ง สรา้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไก
โดแต่ไดป้รบัเปล่ียนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ 
และดว้ยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดร้ับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของเมืองซปัโปโร 
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 สวนโอโดริ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเหล่าพนัธุไ์มแ้ละแปลงดอกไมแ้ต่งแตม้สีสนัตลอดฤดูกาลทั้งส่ี 

เผยใหเ้ห็นโฉมหนา้ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละเทศกาลและเป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองซปัโปโร 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ สนามบินชิโตเซะ 

 ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ 
14.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW145  

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
19.55 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

ราคาเร่ิมต้นแนะน าเพียง :  HOKKAIDO HAVE FUN สงกรานตเ์ดย ์4วัน 3คืน 
โดยสายการบินนกสกู๊ต   

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 26 – 29 มี.ค. 63 40,900.- 40,900.- 39,900.- 7,900.- 27,900.- 
วนัท่ี 28 – 31 มี.ค.63 40,900.- 40,900.- 39,900.- 7,900.- 27,900.- 
วนัท่ี 09 - 12 เม.ย. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 7,900.- 28,900.- 
วนัท่ี 11 – 14 เม.ย. 63 

(วนัหยดุสงกรานต)์ 
49,900.- 49,900.- 48,900.- 7,900.- 30,900.- 

วนัท่ี 16 - 19 เม.ย. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 7,900.- 28,900.- 
วนัท่ี 18 - 21 เม.ย. 63 40,900.- 40,900.- 39,900.- 7,900.- 27,900.- 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 
 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO HAVE FUN สงกรานตเ์ดย ์4วนั 3คืน (XW) 

4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมัดจ าที่นั่งกับสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  
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- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญี่ปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ

ต่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO HAVE FUN สงกรานตเ์ดย ์4วนั 3คืน (XW) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงนิสกุลเยน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


