
Hokkaido Enjoy 5 วัน 3 คืน  สายการบินไทย ( TG ) 

หมายเหตุ : *ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับท่านละ 4,000 เยน /ทริป* 
( เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ) 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก

1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) X X ✈

2

สนามบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) – เมืองอาซาฮีคาว่า – 

หมู่บ้านราเมน – พิพิธภัณฑ์หิมะไอซ์ พาวิลเลียน – อิออน – 

โรงแรม

✈ X X
ASAHIKAWA PREMIER 

CABIN HOTEL 
หรือเทียบเท่า

ไฮไลท์..... ทัวร์  HOKKAIDO  ENJOY  
อาซาฮีคาว่า     เลือกราเมนชั้นเยี่ยม จาก 8 ร้านที่ว่ากันว่าดีที่สุดของเมืองอาซาฮีคาว่า

@  RAMEN VILLAGE  และ ไปหนาวเหน็บ เย็นสุดขั้วกับ KAMIKAWA ICE PAVILLION  
สัมผัสกับอุณหภูมิที่ติดลบ แบบใกล้ชิด

โอตารุ เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว  กับ “คลองโอตารุ” , เลือกซื้อกล่องดนตรีที่มีเสียงเพลง
ไพเราะมากมายที่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” หรือจะเลือกเครื่องแก้วสีสวยจากช่างฝีมือที่ 
“พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคิไทจิ” , เก็บความมุ้งมิ้ง น่ารักๆ ใส่กระเป๋ากลับบ้านกับ “ร้านฮัลโหล 
คิตตี้ คาเฟ่” 

ซัปโปโร มากมายกับสถาปัตยกรรมอันสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น ตึกรัฐบาลเก่าเมืองซัปโปโร , หอนาฬิกา คู่
บ้านคู่เมือง , สวนโอโดริ ที่ไว้รอจัดงานเทศกาลหิมะ , ไหว้ขอพร “ศาลเจ้าฮอกไกโด” , เดิน
เล่นดูความสดใหม่อาหารทะเลที่ ตลาดปลา , 
ชมอาคารน่ารักสดใส มีกิมมิค ที่ “โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ”  และ ปิดท้ายกับ มิตซุย เอา
ท์เล็ท  &  ดิวตี้ ฟรี  &  ย่านซูซูกิโนะ   ให้เลือกซื้อเลือกหาของที่ฝากซื้อ หรือจะ ซื้อฝาก กัน
อย่างเต็มอรรถรส !!

กำหนดการเดินทาง :   เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน – ธันวาคม  2560
ตุลาคม 1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 8-12 , 23-27 , 29 ต.ค.-2 พ.ย. , 30 ต.ค.-3 พ.ย.          ราคา  38,888.- บาท
พฤศจิกายน  2-6 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 28 พ.ย.-2 ธ.ค.       ราคา  35,888.- บาท
ธันวาคม  2-6 ธ.ค.           ราคา  38,888.- บาท



20.30 น. นัดพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ,  อาคารผู้โดยสารขาออก   ชั้น 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์  C 

  สายการบินไทย ( Thai Airway ) ...  โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความ 

สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด โดยเที่ยวบินที่  TG 670 

  ** ทางเราขอสงวนสิทธ์ิการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอร์เวย์  เนื่องจากต้องเป็นไปตามกฏ 

ระเบียบของสายการบินสำหรับการสุ่มจับที่นั่งว่างบนเครื่องให้กับลูกค้า   

**  [ บริการอาหารร้อน บนเครื่อง ] ** 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ  เมืองซัปโปโร  เกาะฮอกไกโด  ... 

นำท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ...  

09.00 น. ไกด์จะนำท่านไปข้ึนรถบัสที่เตรียมไว้ .. และเข้าสู่โปรแกรมท่องเที่ยว 

เริ่มจาก เมืองอาซาฮีคาว่า (Asahikawa)  ที่ต้ังอยู่กลางเกาะฮอกไกโด .. เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรอง

จากเมืองซัปโปโร .. พาทุกท่านไปยัง  หมู่บ้านราเมน (Ramen 

Village) ซ่ึงเมืองแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์การทำราเมน มาอย่าง

ยาวนาน นับต้ังแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2   และมีน้ำซุป

แบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บ้านราเมน ถือกำเนิดมาในปี 1996  

เพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสรสชาตแบบดั้งเดิมของ

ร้านราเมนที่มีชื่อเสียงทั้ง 8 ร้านได้อย่างเต็มที่ 

** อิสระ อาหารกลางวัน  เลือกทานราเมน จากร้านต่างๆ ที่

หมู่บ้านราเมน แห่งนี้ ** 

ช่วงบ่าย  ไปเข้าชม พิพิธภัณฑ์หิมะ ไอซ์พาวิลเลียน ( KAMIKAWA  ICE PAVILLION )   ให้ท่านได้สัมผัส

ความสวยงาม วิจิตรตระการตา ของน้ำแข็งแกะสลัก และหินงอก หินย้อยที่เป็นน้ำแข็ง ซ่ึงในตัวอาคารจะ

รักษาอุณหภูมิเอาไว้ที่ -20 องศา และมีการจัดแสดง หินงอก หินย้อย ซ่ึงเกิดจากน้ำแข็ง และกว่าจะจับตัว

เป็นหินย้อยด่ังที่เห็นในภาพ ก็จะใช้เวลากว่า 10 ปี และจุดที่น่าชมที่จุดก็คือ มุมที่เราจะสามารถที่จะทดสอบ

ใช้ชีวิตในห้อง -41 องศา และเป็นห้องที่หนาวที่สุดของสถานที่แห่งนี้อีกด้วย ...หลังจากนั้น พาทุกท่านไป

3

อาซาฮีคาวะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ - 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคิไทจิ –  

ฮัลโหล คิตต้ี คาเฟ่ – ซัปโปโร – ดิวต้ี ฟรี – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ – 

โรงแรม   

O O X

TMARK CITY 
HOTEL  
หรือเทียบเท่า

4

ซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ –  

ตลาดปลาซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – 

มิตซุยเอาท์เล็ท – โรงแรม 

O X X

TMARK CITY 
HOTEL  
หรือเทียบเท่า

5 สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ✈ X X

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภุมิ (กรุงเทพฯ)  

วันที่สองของการเดินทาง สนามบินชินชิโตเสะ – เมืองอาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน – 
พิพิธภัณฑ์หิมะ ไอซ์ พาวิลเลียน – อิออน มอลล์ – โรงแรม



ยัง อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า  ( AEON MALL ASAHIKAWA )  ห้างดังที่มีสินค้ามากมายให้เลือกช้อปปิ้ง 

และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ขนาดใหญ่  … 

**  อิสระ อาหารเย็นตามอัธยาศัย  ภายใน อิออน มอลล์ ** 

 เข้าสู่ที่พัก   ... ASAHIKAWA  PREMIER  CABIN  HOTEL   หรือเทียบเท่า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง  

จากนั้น เดินทางไปยัง เมืองโอตารุ ( Otaru ) เมืองท่าที่อยู่ทางตอน

เหนือ ของซัปโปโร (ใช้เวลาราวๆ 2.15 ชั่วโมง)  ..เมืองนี้ มีจุดเด่นใน

เรื่อง “คลอง” ที่สวยงาม และโกดัง สมัยก่อนที่เรียงรายรอบคลองเป็น

ฉากหลังไปตลอดเส้นทาง  .. ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ คลองโอตารุ  

( Otaru Canal ) ที่มีความสวยงามอย่างมากตลอดข้างทาง และไป

แวะที่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (music box museum)  ที่สร้างข้ึนในปี 

1910 เป็นอาคารเก่า 2 ชั้นทำด้วยอิฐแดง โดยที่ภายในมีกล่องดนตรี

มากมายให้เลือกซ้ือกลับเป็นของฝาก และยังสามารถตกแต่งลวดลายเองได้ด้วย ... อีกทั้งด้านหน้าอาคารแห่ง

นี้ก็มี นาฬิกาไอน้ำ (steam clock) ซ่ึงเป็นของที่ส่งตรงมาเมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา และเป็น 1 ใน 2 เรือนใน

โลกเท่านั้น ...  และทุกท่านจะได้อิสระเดินเล่นที่  ถนนซาไคมาจิ ( Sakaimachi Street ) เป็นถนนค้าขายที่

ได้รับการอนุรักษ์ ต้ังอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ(Otaru Canal Area) ในระหว่างช่วงพัฒนา

ฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการค้าการขนส่งที่หลากหลาย เต็มไป

ด้วยบริษัท Shipping  อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร 

ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเส้ือผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย  รวมไปถึงร้านชีสเค้ก อันเลื่องชื่อ 

Le Tao ก็ต้ังอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วยเช่นกัน   และหนึ่งในร้านที่น่าสนใจนั่นคือ  โรงงานเครื่องแก้วคิไทจิ  

( Kitaichi glass store house )  สร้างเม่ือปี 1891 โดยใช้หินเป็นส่วนประกอบของอาคาร .. มีอีกชื่อคือ 

Sangokan แปลว่า บ้านหลังที่สาม .. ภายในมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเครื่องแก้ว ทั้งภาชนะเครื่องครัวต่างๆ 

และมีห้องน้ำชาที่ประดับโคมไฟถึง 167 ตัวเพื่อสร้างบรรยากาศที่สุดแสนจะประทับใจอีกด้วย  ... และให้

ท่านได้แวะ ร้านฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ ่  เป็นร้านคาเฟ่ที่มี คิตต้ี จัง แมวน้อยน่ารักเป็นตัวชูโรง   เลือกดูสินค้า 

พร้อมกับถ่ายรูปไปพร้อมกันได้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังจากนั้น ... เดินทางเข้ามายัง เมืองซัปโปโร  เมืองหลักของเกาะฮอกไกโด และใหญ่เป็นอันดับห้าของ

ประเทศญี่ปุ่น  ... นำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี  DUTY FREE .... และให้ท่านได้

อิสระตามอัธยาศัยที่  ย่านซูซูกิโนะ(Susukino)  ย่านบันเทิงของเมืองซัปโปโร   เต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้าน

อาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน ป้ายร้านค้าสว่างไสวยามค่ำคืนจนถึงเที่ยงคืนเลย

ทีเดียว และตามซอยแคบๆของย่านนี้ มีร้านก๋วยเต๋ียวราเมน Yokocho ที่มีชื่อเสียงของซัปโปโร และร้านอื่นๆ

หลายร้านให้เลือกลิ้มลองรสชาติ   

** อิสระอาหารเย็น  ตามอัธยาศัย ** 

 เข้าสู่ที่พัก ...  TMARK  CITY  HOTEL   หรือเทียบเท่า  

วันที่สามของการเดินทาง อาซาฮีคาว่า – โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์
กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว คิไทจิ – ฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่ - ซัป
โปโร – ดิวตี้ ฟรี – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ – โรงแรม   



เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลังจากนั้น ... ไปชม  ตึกรัฐบาลเก่าเมืองซัปโปโร  ( Sapporo Old Government Office )  .. ที่สร้างข้ึนในปี 

1888   บางครั้งก็ถูกเรียกว่า “ตึกแดง” ซ่ึงมาจากตัวอาคารก่อด้วยอิฐแดงทั้งหลัง (Agarenga)  รูปแบบอาคาร

เป็นทรงแปดเหลี่ยมที่เลียนแบบมาจากบ้านเรือนในรัฐแมสซาชูเซสของอเมริกา .. ช่วงที่สร้างเสร็จใหม่ๆ จะ

ถูกใช้เป็นสถานที่ว่าการของรัฐบาลเมย์จิซ่ึงกำลังขยายการพัฒนาประเทศมายังเมืองซัปโปโร .. ในปัจจุบันถูก

ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมส่ิงของต่างๆ เม่ือครั้งอดีต .. แวะไปชม “หอนาฬิกา” (clock tower)  ให้ท่านได้

ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร ซ่ึงที่แห่งนี้ถูกสร้างในช่วงปี 

1878  อันเป็นช่วงที่กำลังบูรณะเมือง  ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่ของวิทยาลัย

เกษตรซัปโปโร ตัวเรือนนาฬิกาซ้ือมาจากกรุงบอสตัน   ปัจจุบันนี้หอ

นาฬิกาแห่งนี้ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ

ที่บริเวณนี้ ..และใกล้ๆกัน มี “สวนโอโดริ”  ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะของ

เมืองซัปโปโร ไว้จัดงานเทศกาลหิมะ หรือ SNOW  FESTIVAL  ทุกๆปี  

จากนั้น พาทุกท่านไปยัง  ตลาดปลาซัปโปโรโจไก  (Sapporo Jogai 

Market) ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกข้ึนไปนอกตลาดขายส่งซัป

โปโร(Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านค้าต่างๆจำหน่าย

อาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆใน

ท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก 

** อิสระอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย ** 

หลังจากนั้น เดินทางไปยัง  โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ  ( Ishiya Chocolate Park ) หรือ  Shiroi Koibito 

Chocolate Park   เป็น Theme park ที่สร้างโดยบริษัท อิชิยะ (Ishiya) 

ซ่ึงเป็นผู้สร้างสรรขนมคุ๊กกี้ที่มีแผ่นคุ๊กกี้เนยบางๆ สองแผ่นประกบเข้า

กับชั้นช๊อคโกแลตขาว จนได้ชื่อว่า Shiroi Koibito (แปลว่า คนรักสีขาว) 

และปัจจุบันนี้ก็เป็นของฝากข้ึนชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว .. 

ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมของที่นี่ทั้งรูปแบบภายนอกอาคารที่ตกแต่ง

อย่างน่ารัก ส่วนภายในจะมีทั้งโซนขายของที่ระลึก คาเฟ่ และ  ท่าน

สามารถจ่ายค่าเข้าชมโรงงานเพิ่มเติมได้ กรณีต้องการชมกระบวนการ

ผลิตช๊อคโกแลตของที่นี่โดยผ่านกระจกใสขนาดใหญ่    

ต่อจากนั้น  ... ไปยัง  ศาลเจ้าฮอกไกโด ( Hokkaido Shrine )  ศาลเจ้าในลัทธิชินโต สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1896 ใน

สมัยที่มีเริ่มการพัฒนาเกาะฮอกไกโด แรกเริ่มสร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพ 3 องค์ โอคุนิทามะ โอคุนินุชิ และ สุคุนะฮิ

โคะนะ เดิมชื่อว่า “ศาลเจ้าซัปโปโรจินจะ” จนถึงปี ค.ศ. 1964 ได้มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของจักรพรรดิ

เมจิมาประดิษฐานที่นี่ด้วย และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศาลเจ้าฮอกไกโดต้ังแต่นั้นมา ศาลเจ้านี้มีบริเวณสวนที่

กว้างขวาง มีต้นซากุระประมาณ 1,500 ต้น ซ่ึงในฤดูใบไม้ผลิจะออกดอกผลิบานอย่างสวยงาม ทำให้เป็นที่

สถานที่ยอดนิยมในเทศกาลชมดอกซากุระ รวมไปถึงการฉลองการแต่งงาน และเทศกาลปีใหม่ 

และไปช้อปปิ้งต่อที่   มิตซุย เอาท์เล็ท ( Mitsui Outlet )   ห้างสรรพสินค้ารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่

ที่สุดในฮอกไกโด ต้ังอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้เส้นทางที่ไปยัง สนาม

บินชิโตเซ่ ...   เปิดให้บริการเม่ือเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึง

วันที่สี่ของการเดินทาง ซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – 
ตลาดปลาซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด 
– มิตซุย เอาท์เล็ท – โรงแรม



ร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้อง

ถิ่นประจำฮอกไกโด ( Hokkaido Roko Farm Bridge )   

** อิสระอาหารเย็น  ตามอัธยาศัย ** 

 เข้าสู่ที่พัก ...  TMARK  CITY  HOTEL   หรือเทียบเท่า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

07.00 น. ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง  สนามบินชินชิโตเสะ 

08.00 น. ถึง สนามบินชินชิโตเสะ  .. ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

  ( โปรดอย่าลืมว่า ทางสายการบินให้น้ำหนักกระเป๋าต่อท่าน ไม่เกิน  30 กิโลกรัม ) 

10.30 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทย   เที่ยวบินที่   TG 671 
15.30 น. เดินทางถึง  สนามบินสุวรรณภูม ิ  กรุงเทพฯ   .. โดยสวัสดิภาพ 

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

(สําหรับรายการทอ่งเที0ยว ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ7ในการปรับเปลี0ยนเพื0อความเหมาะสมตามสภาพอากาศ และการจราจร      ใน
แตล่ะวนั โดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ เพื0อผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั) 

วันที่ห้าของการเดินทาง สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี

ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต

ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ

การเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก

ข้อแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ



Hokkaido Enjoy 
5 วัน 3 คืน  

สายการบินไทย  ( TG ) 

*** ราคาจอยแลนด์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน   28,888.-  บาท / ท่าน *** 

 
เงื0อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    

 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3. การชำระค่าบริการ 

    3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ    15,000 บาท  

    3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 

กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 
ท่าน

เด็กมีเตียง
พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 
ท่าน

เด็กไม่มี
เตียงพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ตุลาคม  1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 8-12 , 
23-27 , 29 ต.ค.-2 พ.ย. , 30 ต.ค.-3 
พ.ย.              

38,888.- 38,888.- 37,888.- 8,500.-

พฤศจิกายน 2-6 , 9-13 , 15-19 , 16-20 
, 
28 พ.ย.-2 ธ.ค.

35,888.- 35,888.- 34,888.- 8,500.-

ธันวาคม  2-6 38,888.- 38,888.- 37,888.- 8,500.-

            *** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ]  10,500 บาท / ท่าน ***

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน  ***  (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ)

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

** สายการบินไทยใช้ระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง ซึ่งอาจจะทำให้ครอบครัวที่มา
ด้วยกันไม่ได้นั่งติดกัน ** 



4.การยกเลิกการเดินทาง 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด  

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 -7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับ

สายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ   หรือ ค่าทัวร์

ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ** 

  

**สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่นโดยผิดกฎหมายและ 

ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น  

ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

4.5 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง   

 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตาม

รายการทัวร์ข้างต้น 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน 30  กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ

เรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  

 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบิน 

 5. ค่าทิปสำหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์    ท่านละ 4,000 เยน  ต่อท่าน / ทริป 

           *  (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ) * 

      6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  



เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบ้ียประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบ้ียประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่า

จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่น 

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ต๋ัวเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัด

เตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  

2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะ

ส้ัน 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ



หมายเหตุ :  

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง  20  ท่าน 

 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 6. เม่ือท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อ

ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 7. สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่าง

ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน 

และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 


