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HOKKAIDO HAKODATE WINK WINK BY TG 6D4N
เดนิทางเดอืนมนีาคม-เมษายน ราคาเร ิ!มตน้ 39,991 บาท 

โดยสารการบนิไทย (TG) 
ไฮไลท ์ทวัร ์

- ข ึ6นกระเชา้ไฟฟ้า ชมววิบนยอดเขาฮาโกดาเตะ  

- ชมบอ่โคลนและบอ่นํ 6ารอ้นที!เดอืดตามธรรมชาต ิณ หบุเขานรกจโิกคดุาน ิ 

- ผา่นชมความสวยงามของหอคอยโกเรยีวคาค ุ  

- แวะชมววิทวิทศันท์ะเลสาบโทยะที!มชีื!อเสยีงของเกาะฮอกไกโด  

- แวะไปเก็บภาพกบัภเูขาไฟ เกดิใหม ่ณ “โชวะ ชนิซนั”  

- ชตัเตอรก์นัรวัรวั  กบั “คลองโอตาร”ุ  เลอืกซื6อกลอ่งดนตรทีี!มเีสยีงเพลงไพเราะมากมายที!  “พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร”ี  

- ชมอาคารนา่รกัสดใส มกีมิมคิ ที! “โรงงานช็อคโกแลต อชิยิะ”  และ ปิดทา้ยกบัการชอ๊ปปิ6 งที! มติซุย เอาทเ์ล็ท    
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

 20.30 น. นัดพบกนัที� สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั6น 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย (TG) 

  โดยมเีจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 

    23.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญี�ปุ่ น เกาะฮอกไกโด โดยเที�ยวบนิที� TG 670 ** [บรกิารอาหารรอ้นบนเครื�อง] ** 

 ** ทางเราขอสงวนสทิธิ6การเลอืกที�นั�งบนเครื�องบนิไทยแอรเ์วยเ์นื�องจากตอ้งเป็นไปตามกฏระเบยีบของสายการบนิ

 สาํหรับการสุม่จับที�นั�งวา่งบนเครื�องใหก้บัลกูคา้ 

Day 2 

สนามบนิชนิชโิตเสะ-โนโบรเิบ็ตส-ึหบุเขานรกจโิกคดุาน-ิฮาโกดาเตะ-ยา่นโมโตมาช ิ 

กระเชา้ไฟฟ้าขึ6นยอดเขาฮาโกดาเตะ-โรงแรม 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด นําทา่นผ่านขั =นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

กระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ...  

09.30 น. นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง โนโบรเิบ็ตส(ึNoboribetsu)เมอืงตากอากาศที�มชี ื�อเสยีงในเรื�องของบอ่นํ=าพุรอ้น จากนั=นนํา

ทา่นชมเขาจโิกคดุาหน ิ(Jigokudani) หรอืเรยีกอกีอย่างวา่ “หบุเขานรก”อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาต ิShikotsu-

Toya เมอืง Noboribetsu ที�เรยีกวา่หบุเขานรกนั=นเพราะที�นี�มทีั =งบอ่โคลนและบอ่นํ=ารอ้นที�เดอืดตามธรรมชาตกิระจาย

ไปทั�วบรเิวณเสมอืนนรกที�มกีระทะทองแดงที�มคีวนัรอ้นๆอยูต่ลอดเวลา และถอืเป็นแหลง่กําเนดินํ=าแร่และออนเซนที�มี

ชื�อเสยีงที�สดุบนเกาะฮอกไกโด  

เที!ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate)   เป็นเมอืงที�ตั =งอยู่ตอนใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด เป็นเมอืงใหญ่

อันดับ 3 ของเกาะ จากนั=นไปที� ยา่นโมโตมาจ ิ( Motomachi District ) ซึ�งเป็นเขตประวัตศิาสตรข์องเมอืงฮาโก

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที!ยง เย็น โรงแรมที!พกั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิชนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด)     

2 
โนโบรเิบ็ตส-ึหบุเขานรกจโิกคดุาน-ิฮาโกดาเตะ-ยา่นโมโตมาชิ

กระเชา้ไฟฟ้าขึ=นยอดเขาฮาโกดาเตะ-โรงแรม 

 
� � 

FOUR POINT 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
โกดงัสแีดงAKARENGA-ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ-ผา่นชมหอคอยโก

เรยีวคาค-ุภเูขาโชวะชนิซนั-ทะเลสาบโทยะ-โรงแรม 
� � � 

TOYAKO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ภเูขาไฟโยเทย-์สวนฟคูดิาช-ิโอตารุ-คลองโอตารุ-ถนนซาไคมาจ ิ

พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร-ีพพิธิภัณฑเ์ครื�องแกว้คไิทจ-ิซปัโปโร 

โรงงานชอ็คโกแลต-ดวิตี=ฟร-ีถนนทานุกโิคจ-ิเมนูปู 3 ชนดิ  

� � � 
TMARK SAPPORO 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ตกึรัฐบาลเกา่-หอนาฬกิา-JR TOWER-ศาลเจา้ฮอกไกโด 

มติซยุเอาทเ์ล็ท-โรงแรม    
� � � 

TMARK SAPPORO 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชนิชโิตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบนิสวุรรณภมู ิ �   

     

รายละเอยีดการเดนิทาง 



    

GT-CTS TG18 

ดาเตะที�ไดร้วมไวใ้นรูปของสถาปัตยกรรมสไตลย์ุโรป ซึ�งไดรั้บอทิธพิลมาตั =งแต่สมัยญี�ปุ่ นเปิดประเทศทําการคา้กับ

ตา่งชาตใินปี 1854 และเป็นผลทําใหพ้่อคา้จาก รัสเซยี จนี และ ชาตติะวันตกหลั�งไหลเขา้มาตดิตอ่คา้ขายกันมากอกี

ทั =งยังมกีารตั =งรกรากถิ�นฐานกันในนี=อกีดว้ย  โดยมสี ิ�งปลกูสรา้งที�น่าสนใจ อาท ิศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public 

Hall) เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ�งเคยถูกใชเ้ป็นที�ทําการของคณะผูป้กครองเมอืงตั =งแตปี่ 1900 และ โบสถรั์สเซยี 

(Russian Orthodox Church)โบสถท์ี�ทําใหน้กึยอ้นถงึอดตีอันรุ่งเรอืงของเมื�องทา่สําคัญ ไดเ้วลาสมควร ….นําทา่นไป  

น ั!งกระเชา้ไฟฟ้า ข ึ6นสูย่อดเขาฮาโกดาเตะ ซึ�งเปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงฮาโกดาเตะ (ใชเ้วลา 20 นาท)ี 

ขึ=นไปจดุชมววิที�จะเห็นทศันยีภาพที�สวยที�สดุที�ถอืเป็น 1 ใน 3 ทวิทัศน์ยามคํ�าคนือันงดงามของญี�ปุ่ น (โดยอกีสองแห่ง

คอื ภเูขาอนิาสะ เมอืงนางาซาก ิกบั   ภเูขาร๊อคโกะ เมอืงโกเบ) 

เย็น รบัประทานอาหารคํ!า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก FOUR POINT  หรอืเทยีบเทา่ 

Day 3 

บรเิวณอา่ว AKA RENGA - ผา่นชมหอคอยโกเรยีวคาค ุ- ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - ทะเลสาบโทยะ  

ภเูขาโชวะชนิซนั - โรงแรม  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม จากนั=น ทําการเชค็เอาท ์ 

 จากนั=นนําทา่นเที�ยว บรเิวณอา่วฮาโกดาเตะ เพื!อชม โกดงัสแีดง AKA RENGA สามารถเดนิเลน่รอบๆ บรเิวณที�

หันหนา้เขา้หาทา่เรือเพื�อชมภูมทิัศน์อันกวา้งใหญ่ จากนั=น ผ่านชมหอคอยโกเรยีว

คาค ุ (Goryokaku Tower) เป็นหอคอยสงู 90 เมตร (ถา้รวมสายลอ่ฟ้า จะสงู 107 

เมตร) ดา้นบนเป็นรูปหา้เหลี�ยม ตั =งอยู่ทางทศิใต ้สรา้งขึ=นในปี 2006 จากนั=นนําทา่นสู ่

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีื=นที�ประมาณ 4 ชว่ง

ตกึ เปิดเป็นประจําทุกวัน ตั =งแต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเที�ยงตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหาร

ทะเลสด เชน่ ปยัูกษ์ ไขป่ลาแซลมอ่น และหอยเมน่ทะเล พรอ้มทั =งผลไมต้า่งๆ บรเิวณ

ใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้นที�ใชว้ตัถดุบิแบบสดใหมจ่ากตลาดแหง่  นี=อกีดว้ย 

เที!ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาฮาโกดาเตะ 

บา่ย จากนั=น ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ ภูเขาไฟโชวะ ชนิซนั ซึ�งเป็นหนึ�งในภูเขารุ่นใหม่ของ

ประเทศญี�ปุ่ น  มคีวามสงู 290 เมตร  โดยประมาณ  และ มภีูเขาไฟอสู ุ ( Mt.Usu ) อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกัน  ซึ�งเป็น

ภูเขาไฟที�ใกลก้ับทะเลสาบโทยะ (Lake Toya)  ในอดตีเคยระเบดิมาแลว้ 4 ครั=งในรอบ 100 ปี และครั=งลา่สดุที�มกีาร

ปะทนัุ=น เกดิขึ=นในปี 2000 ปิดทา้ยวนัดว้ย  ทะเลสาบโทยะ ( Lake Toya ) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มเีสน้

รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟอสูรุะเบดิ ตั =งอยู่ใกลก้ับ ทะเลสาบชโิกส ึ(Lake Shikotsu) 

ทะเลสาบแห่งนี=มคีวามพเิศษตรงที�นํ=าจะไม่แข็งตัวในชว่งฤดหูนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดนิ

เลน่ ปั�นจักรยาน หรอืลอ่งเรอืชมทวิทัศน์ (Boat Cruise on Lake Toya) อันงดงาม กลางทะเลสาบมเีกาะเล็กๆอยู่ตรง

กลาง คอื เกาะนากาจมิะ 
 

**  ทา่นสามารถจา่ยเงนิเพื�อนั�งกระเชา้ไฟฟ้า ขึ=นไปชมทศันยีภาพบนภเูขาไฟอสูไุด ้  

และหากมองจากบนนั=นลงมาทา่นจะเห็นววิของทะเลสาบโตยะ อย่างสวยงามที�สดุ ** 
 

คํ!า เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก TOYAKO LAKE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

รับประทานอาหารคํ�า จากนั=นใหท้กุทา่นผอ่นคลายกับการแชนํ่=าแจกธรรมชาตสิไตลญ์ี�ปุ่ น (Onsen) 
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Day 4 

ภเูขาไฟโยเทย ์- สวนฟคูดิาช ิ- โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ-ถนนซาไคมาจ ิ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- 

พพิธิภณัฑเ์ครื!องแกว้คไิทจ ิ- ซปัโปโร -โรงงานช็อคโกแลต - ดวิต ี6 ฟร ี- ถนนทานกุโิคจ-ิโรงแรม 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม ทําการเชค็เอาท ์.. และตรวจสอบสมัภาระ  

ออกเดนิทางสู ่ ภูเขาโยเทย ์( Mount Yotei ) ตั =งอยูใ่นเมอืงนเิซโกะ (Niseko) มฉีายาวา่ “ฟจู ิ แหง่ฮอกไกโด”  

เนื�องจากมรีูปทรงกรวยที�สมบรูณ์แบบเดยีวกบัภเูขาไฟฟจู ิแตส่งูนอ้ยกวา่ จงึมี

ชื�อเลน่วา่ “ฟจูนิอ้ย”  ใหท้า่นไดช้มววิจากรถบสั กอ่นเดนิทางตอ่ไปยัง สวนฟูค ิ

ดะช ิ(Fukidashi Park)  ซึ�งมนํี=าพุธรรมชาตแิละธารนํ=าธรรมชาตทิี�เกดิจาก

การละลายของหมิะบนเขาโยเทย ์กอ่ใหเ้กดินํ=าตกขนาดเล็กที�มนํี=าไหลออก

มาถงึ 80,000 ตนัตอ่วนั ซึ�งเป็นนํ=าแร่บรสิทุธิ6จากภเูขาไฟโดยตรง ใหท้า่นได ้

ถา่ยรูปทา่มกลางธรรมชาตทิี�สงบและสวยงามของแอง่นํ=าตก สะพานไม ้และ

สวน โดยมภีเูขาไฟโยเทยเ์ป็นฉากหลงั จากนั=น เดนิทางไปยัง เมอืงโอตารุ 

(Otaru) เมอืงทา่ที�อยูท่างตอนเหนอื ของซัปโปโร (ใชเ้วลาราวๆ 2.15 

ชั�วโมง) ซึ�งมจีดุเดน่ในเรื�อง “คลอง” ที�สวยงาม และโกดงั สมัยกอ่นที�เรยีงราย

รอบคลองเป็นฉากหลงัไปตลอดเสน้ทาง  .. ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบั คลองโอตารุ 

(Otaru Canal ) ที�มคีวามสวยงามอย่างมาก  จากนั=นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑ์

กลอ่งดนตร ี(music box museum)  ที�สรา้งขึ=นในปี 1910 เป็นอาคารเกา่ 2 ชั =นทําดว้ยอฐิแดง โดยที�ภายในมี

กลอ่งดนตรมีากมายใหเ้ลอืกซื=อกลบัเป็นของฝาก และยังสามารถตกแตง่ลวดลายเองไดด้ว้ย ... ดา้นหนา้อาคารแหง่นี=ก็

ม ีนาฬกิาไอนํ6า (steam clock) ซึ�งเป็นของที�สง่ตรงมาเมอืงแวนคเูวอร ์แคนาดา และเป็น 1 ใน 2 เรอืนในโลก

เทา่นั=น จากนั=นใหท้กุทา่นไดอ้สิระเดนิเลน่ที�  ถนนซาไคมาจ ิ( Sakaimachi Street ) เป็นถนนคา้ขายที�ไดรั้บการ

อนุรักษ์ ตั =งอยู่กลางเมอืงโอตารุ รวมไปถงึรา้นชสีเคก้ อนัเลื�องชื�อ Le Tao ก็ตั =งอยูบ่นถนนเสน้นี=ดว้ยเชน่กนั   และอกี

หนึ�งในรา้นที�น่าสนใจนั�นคอื  โรงงานเครื!องแกว้คไิทจ ิ (Kitaichi glass store house)  สรา้งเมื�อปี 1891 โดยใช ้

หนิเป็นสว่นประกอบของอาคาร .. ภายในมผีลติภัณฑต์า่งๆที�เป็นเครื�องแกว้ ทั =งภาชนะเครื�องครัวตา่งๆ และมหีอ้งนํ=าชา

ที�ประดบัโคมไฟถงึ 167 ตวัเพื�อสรา้งบรรยากาศที�สดุแสนจะประทบัใจอกี 

 เที!ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

    บา่ย เดนิทางเขา้มายัง เมอืงซปัโปโร  เมอืงหลักของเกาะฮอกไกโด และใหญ่เป็น

อนัดบัหา้ของประเทศญี�ปุ่ น ...จากนั=นเดนิทางไปยัง โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ 

(Ishiya Chocolate Park) หรอื  Shiroi Koibito Chocolate Park เป็น 

Theme park ที�สรา้งโดยบรษัิท อชิยิะ (Ishiya) ซึ�งเป็นผูส้รา้งสรรขนมคุ๊กกี=ที�มี

แผ่นคุ๊กกี=เนยบางๆ สองแผ่นประกบเขา้กับชั =นช๊อคโกแลตขาว  จนไดช้ื�อว่า 

Shiroi Koibito (แปลวา่ คนรักสขีาว) และปัจจุบันนี=ก็เป็นของฝากขึ=นชื�อที�สดุของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว .. จากนั=น

นําทา่นไปชอ้ปปิ= งสนิคา้คุณภาพดทีี�รา้นคา้ปลอดภาษี  DUTY FREE จากนั=นนําท่านชอ้ปปิ= งยา่นทานุกโิคจ ิแหล่ง

ที�ตั =งของหา้งสรรพ สนิคา้ชื�อดังและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปปิ=งไดจุ้ใจ เชน่ รา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้ง

ดจิติอล, เครื�องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสื=อผา้แฟชั�นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 

KIYOSHI ขายยาและเครื�องสาํอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo  

คํ!า  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร [เมนปู ู3 ชนดิ] 
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เขา้สูท่ี�พัก ...  T MARK HOTEL …   หรอืเทยีบเทา่ 
 

Day 5 

ตกึรฐับาลเกา่เมอืงซปัโปโร-หอนาฬกิา-JR TOWER-ศาลเจา้ฮอกไกโด-มติซุย เอาทเ์ล็ท -โรงแรม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนั=นนําทา่นชมตกึรฐับาลเกา่เมอืงซปัโปโร  ( Sapporo Old Government Office ) ที�สรา้งขึ=นในปี 1888 

บางครั=งก็ถูกเรยีกวา่ “ตกึแดง” ซึ�งมาจากตัวอาคารกอ่ดว้ยอฐิแดงทั =งหลัง (Agarenga)  รูปแบบอาคารเป็นทรงแปด

เหลี�ยมที�เลยีนแบบมาจากบา้นเรือนในรัฐแมสซาชเูซสของอเมรกิา ไดเ้วลาอันสมควร จากนั=นนําทา่นชม “หอนาฬกิา” 

(clock tower)  สญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร ซึ�งที�แหง่นี=ถกูสรา้งในชว่งปี 1878  อันเป็นชว่งที�กําลังบรูณะเมอืง  ตั =งอยู่

ในเขตพื=นที�ของวทิยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรือนนาฬกิาซื=อมาจากกรุงบอสตัน ปัจจุบันนี=หอนาฬกิาแห่งนี= กลายเป็น

พพิธิภัณฑท์ี�จัดแสดงเกี�ยวกับประวัตศิาสตร์ของที�บรเิวณนี=  จากนั=นนําท่านชอ้ปปิ=ง ณ JR TOWER แหลง่ที�ตั =งของ

หา้งสรรพสนิคา้ชื�อดังและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปปิ=งไดจุ้ใจ เชน่ รา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, 

เครื�องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิ, รา้น 100 เยน, รา้น UNIQLO ขายเสื=อผา้แฟชั�นวัยรุ่น, รา้น MUTSUMOTO ขายยา

และเครื�องสาํอางค ์shishedo, kose, kiss, HKII, Kanebo, Marjorica เป็นตน้ใหอ้สิระทกุทา่น ตามอธัยาศยั 

เที!ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนั=นนําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด หรอื เดมิชื�อ ศาลเจา้ซัปโปโร สรา้งขึ=นในสมัยเมจ ิศาลเจา้แห่งนี=ถอืเป็น

จุดศนูยร์วมจติใจของคนบนเกาะฮอกไกโด และปิดทา้ยดว้ยการไปชอ้ปปิ=งที�  มติซุย เอาทเ์ล็ท เป็นหา้งสรรพสนิคา้

รูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ที�สดุในฮอกไกโด ตั =งอยู่ที�เมอืง Kita-Hiroshima ชานเมอืงทศิตะวันออกซัปโปโร ใกล ้

เสน้ทางที�ไปยัง สนามบนิชโิตเซ ่... เปิดใหบ้รกิารเมื�อเดอืนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 128 

รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศนูยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ที�นั�ง และรา้นจําหน่ายสนิคา้พื=นเมอืงและสนิคา้จากฟาร์ม

ทอ้งถิ�นประจําฮอกไกโด ( Hokkaido Roko Farm Bridge ) 

คํ!า  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

เขา้สูท่ี�พัก ...  T MARK HOTEL …   หรอืเทยีบเทา่ 

Day 6 

สนามบนิชนิชโิตเสะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. ทําการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง  สนามบนิชนิชโิตเสะ 

08.00 น. ถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ  .. ทําการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบนิไทย   เที�ยวบนิที�   TG 671 

15.50 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ  กรงุเทพฯ   .. โดยสวสัดภิาพ 
 

**************************************************************** 
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HOKKAIDO HAKODATE WINK WINK BY TG 6D4N 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดี!ยวเพิ!ม 

16-21 มนีาคม 2561 44,991 44,991 43,991 8,900 

28 มนีาคม-02 เมษายน 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

02-07 เมษายน 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

03-08 เมษายน 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

04-09 เมษายน 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

05-10 เมษายน 2561 57,991 57,991 56,991 8,900 

06-11 เมษายน 2561 [Bus1] 57,991 57,991 56,991 8,900 

06-11 เมษายน 2561 [Bus2] 57,991 57,991 56,991 8,900 

07-12 เมษายน 2561 57,991 57,991 56,991 8,900 

08-13 เมษายน 2561 57,991 57,991 56,991 8,900 

14-19 เมษายน 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

15-20 เมษายน 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

19-24 เมษายน 2561 48,991 48,991 47,991 8,900 

20-25 เมษายน 2561 48,991 48,991 47,991 8,900 

25-30 เมษายน 2561 48,991 48,991 47,991 8,900 

27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

02-07 พฤษภาคม 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

04-09 พฤษภาคม 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

09-14 พฤษภาคม 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

11-16 พฤษภาคม 2561 49,991 49,991 48,991 8,900 

** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น ** 

 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที! สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี!ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เงื!อนไขการใชบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแตล่ะครั=งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขึ6นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ6ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯเพื�อเชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครั=ง มฉิะนั=นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั =งสิ=น 

3. การชาํระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจําทั =งหมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ั =งหมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ที!ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําที�นั�งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ ั6งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั =งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ6ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั =งสิ=น  ** 

**สาํคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั=น ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและ 

ในขั =นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทั =งไทยและญี�ปุ่ น ขึ=นอยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั=น 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั =งสิ=น** 

4.5 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ6 ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั =งสิ=น 

 

อตัราคา่บรกิารนี6รวม 
1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั =นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั =นที�นั�งจากชั =นประหยัดเป็นชั =นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นั=น  

2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที!ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที!นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ=าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื=อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบี=ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบี=ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนี6ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั =น

ในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการขอวซีา่ตามที�

สถานทตูกําหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํ=ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

5. คา่ทปิสําหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จ่าย 3% 

รายละเอยีดเกี!ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี!ปุ่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั =นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั =นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อเป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 

**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ั =งนี=ข ึ=นอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี�ปุ่ น** 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  

2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ=นระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี�ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอื�นๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี!ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี!ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี�ยังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่!ากวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพื�อการพํานักระยะสั =น 

3. ในขั =นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
และไมเ่ขา้ ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ6ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิ6การเก็บคา่นํ=ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ=นกอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ6ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 
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4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั =งสิ=น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั =งสิ=น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ั =งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทั =งหมด 

7. สําหรับผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี!ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั6งนี6ข ึ6นอยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญี!ปุ่ น  และราคาอาจเปลี!ยนแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ั6งนี6ข ึ6นอยูก่บัอตัราแลกเปลี!ยนของเงนิสกลุเยน 

 


