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BIG JAPAN SKI WINTER HOKKAIDO 
ชมหมู่บา้นดาเตะจไิดมุระ เล่นกจิกรรมหิมะท่ีลานสก ีชอ้ปป้ิงย่านดงั 

6 วนั 4 คืน โดยการบนิไทย  
เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางมหศัจรรย ์ณ เกาะฮอกไกโด 

 

: สนุกกบัการฉลองปีใหม่ ณ เกาะฮอกไกโด 

: สนุกกบัการเล่นกิจกรรมบนลานหิมะ ณ เกาะฮอกไกโด 

: อาบน า้แร่ ออ็งเซน็ เพือ่ผ่อนคลายจากความเม่ือยลา้ 

: พเิศษ บฟุเฟ่ต ์BBQ “เจงกิสข่าน” พรอ้มดื่มเบยีร ์ฮอกไกโด 

: พเิศษ บฟุเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์แบบไม่อ ัน้ พรอ้มน า้จิ้มซฟีู้ ดรสเด็ด 

   

บุฟเฟ่ต์ ขาปูยกัษ ์      คลองโอตาร ุเล่นกจิกรรมหิมะ 

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

              

  

  

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพ - ฮอกไกโด     

2 
ฮอกไกโด  - โนโบริเบ็ตสึ – หมู่บา้นนินจา ดาเตะจิ

ไดมูระ - หบุเขานรก “จิโกกุดาน”ิ  ทะเลสาบโทยะ-

ฟารม์หมีสีนํ้ าตาล -กระเชา้ข้ึนภูเขาไฟโชวะชินซงั  

 
  

TOYA MANSEIKAKU HOTEL 
“พเิศษ อาบอ็องเซ็น” 

3 
นิเซโกะ – เล่นกิจกรรมบนลานหิมะ - โอตารุ – โรง

เป่าแกว้ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี 

   GRAND PARK OTARU 
HOTEL   

4 
โอตารุ -ซปัโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ศาล

เจา้ฮอกไกโด –คิตาชิโรชิม่า –มิตซุย เอา้ทเลท 

   NEW OTANI  INN SAPPORO 

 “พเิศษ บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ”์ 

5 อิสระชอ้ปป้ิงตลอดทั้งวนั    NEW OTANI  INN SAPPORO 

66  ซบัโปโร - กรุงเทพ ซบัโปโร - กรุงเทพ     
  

  

 
 
 
 

    สะสมไมล ์50% 
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ทานุกโิคจ ิ

วนัทีส่องของการเดินทาง       ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่) – โนโบริเบต็สึ – หมู่บา้นนนิจาดาเตะจิไดมุระ - หบุเขานรก  

     “จิโกกุดานิ” – ทะเลสาบโทยะ- ฟารม์หมีสีนํ้ าตาล – นัง่กระเชา้ข้ึนภูเขาไฟโชวะซินซงั 

วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่) 

 

  

 

 

 

20.30 น.  พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ TG670 

 
 

 

 

 

 

08.00 น.+1 เดินทางถึง  สนามบนิชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 

2 ชม.)  ผ่านด่านตรวจคนเข้า          เมืองและเชค็สมัภาระทุกทา่นแล้ว จากน้ันน าทุก

ทา่นเดินทางสู่ โนโบริเบต็สึ (Noribetsu) เป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อน า้พุร้อนที่

มีช่ือเสยีงที่สดุของเกาะฮอกไกโด  
น าทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นนนิจาดาเตะจิไดมูระ เป็นหมู่บ้านที่จ าลองวิถีชีวิตของชาวเอ

โดะเอาไว้ โดยเน้นไปที่การมีบทบาทของชนช้ันพ่อค้าในยุคที่มี แต่ความเจริญรุ่งเรืองของ

สมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านทา่นจะได้ย้อนยุคไปกบักจิกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัย

เอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกโิมโนมาเดินอวดโฉมกนั 

นักทอ่งเที่ยวยังสามารถต่ืนตากบัเหล่านักรบซามูไร ซ่ึงเปรียบเสมือน ผู้ปกป้องดูแลความ

เรียบร้อยของบ้านเมืองหรือต ารวจในปัจจุบันชมสาธติการอ าพรางตัวอนัเล่ืองช่ือ ถ่ายรูป

คู่กบัซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึกน าทา่นเดินทางสู่แหล่งก าเนิดของบ่อน า้พุร้อน คือ จิโก

กุดาน ิหรือ หบุเขานรก (Jigokudani – Hell Valley) น าทา่นชม หบุผานรก ที่มีไอน า้

และไอก ามะถันพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องภเูขาไฟน าทา่นเดินทางสู่ หลังจากน้ั นน า

เดินทางสู่ เมืองโทยะ น าทา่นผ่านชม ทะเลสาบโทยะ หรือ “โทยะโกะ” ที่น่ีภายในยัง

อุทยานแห่งชาติชิโกะทสโึทยะ บริเวณทะเลสาบจะมีน า้พุร้อนกลางแจ้ง และร้านขายของ

ฝากตลอดสองข้างทาง จึงท าให้บริเวณน้ีเป็นสถานที่พักผ่อนที่มีช่ือเสยีงอกีแห่งของฮอก

ไกโด 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าทา่นเดินทางสู่ ภูเขาไฟอุสึ เพือ่ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) เพ่ือชม

ทวิทศัน์ของ ภูเขาไฟโชวะชินซงั ภเูขาไฟลูกเลก็ที่เกดิใหม่ล่าสดุเม่ือปี ค.ศ. 1943 หรือ

ประมาณ 60 กว่าปีเทา่น้ัน ถือเป็นภเูขาไฟที่มีอายุน้อยที่สดุนับเป็นปรากฏการณ์

กําหนดการเดินทาง 

79,900.- 29 ธนัวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 (วนัปีใหม่) 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง       นเิซโกะ – เล่นกิจกรรมหิมะบนลานสกี – โอตารุ  – คลองโอตารุ - โรงเป่าแกว้ 

พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี  

ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ในขณะที่เกดิการสั่นสะเทอืนของเปลือกโลกซ่ึงระเบิดปะทุ

ติดต่อกนัยาวนานกว่า 2 ปีเลยทเีดียว  และปัจจุบันภเูขาไฟแห่งน้ีได้อยู่ภายใต้การดูแล

ของรัฐบาลในฐานะที่เป็น “อนุสรณท์างธรรมชาติแห่งพเิศษ” ให้ทุกทา่นอสิระเดินชม

ทวิทศัน์อนัสวยงามโดยรอบพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอธัยาศัย    

หลังจากน าทา่นสู่ ฟารม์สีนํ้ าตาล ซ่ึงมีถิ่นก าเนิดอยู่แถวไซบีเรียและที่เกาะฮอกไกโด

เทา่น้ันปัจจุบันน้ีได้กลายเป็นสตัว์ใกล้สญูพันธแ์ละหาดูได้ยากเตม็ที่ อสิระให้ทา่น

เพลิดเพลินกบัความน่ารักของเหล่าหมีสนี า้ตาลที่จะคอยมาขออาหารอย่างน่ารักสมัผัส

ใกล้ชิดกบัหมีสนี า้ตาลอสิระให้ทา่นได้เลือกชมและซ้ือของที่ระลึกต่างๆของที่น่ีกบัเวอร์

ช่ันหมีสนี า้ตาลที่มีหลากหลายอริิยาบถ 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นาํท่านเขา้สู่ทีพ่กั  TOYA MANSEIKAKU HOTEL (หรือเทียบเท่า)  *** เชิญทา่น

อาบน า้แร่ธรรมชาติ “ออ็งเซน็” ที่มีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่น ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกนัว่าในน า้แร่น้ันจะ

อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ท  าให้ผิวพรรณสดใส สขุภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษา

อาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***   
 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (3) 

น าทา่นเดินทางสู่เมืองนิเซโกะ น าทา่นเดินทางสู่ นเิซโกะ สกีรีสอรท์ หลังจากน้ันน าทา่น 

สมัผสัหิมะ ท ากจิกรรม เล่นหิมะ อย่างสนุกสนาน อาทเิช่น สโนโมบิล สก ีสโนว์บอร์ด 

หรือกจิกรรมอื่นส าหรับเดก็และผู้ใหญ่อกีมากมาย  

*** ไม่รวมค่ากระดานเลือ่นหิมะ ค่าเช่าชุดสกี อุปกรณส์กี และครูผูฝึ้กสอน)  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(Japanese Set) (4) 

น าทา่นเดินทางสู่ คลองสายโอตารุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม) คลองสาย

วัฒนธรรมอนัมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหาด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่

ยังคงความเป็นญ่ีปุ่นแบบด้ังเดิม ทุกทา่น 

แล้วเดินทางสู่ โรงเป่าแกว้ ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีช่ือเสยีงทางด้านการเป่าแก้วมา

ยาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นทุน่ให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้

เป้าหมายของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน นอกจากน้ียังมีสอน

วิธกีารเป่าแก้วให้กบันักทอ่งเที่ยวด้วย ชมความสวยงามของแก้วหลากสสีนัดังอยู่ในโลก

ของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซ้ือผลิตภัณฑจ์ากแก้วอนัสวยงามและราคาย่อมเยาว์  

น าทา่นชม  พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี ให้ทา่นได้ทอ่งไปในดินแดนแห่งเสยีงดนตรีและบท

กวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี  ( MUSIC BOX) อนัมากมาย

หลากหลายและงดงามที่จะท าให้ทา่นผ่อนคลายอย่างดีเย่ียม  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  (5) 
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วนัทีสี่ข่องการเดินทาง       โอตารุ – ซปัโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ศาลเจา้ฮอกไกโด – สวนมารุยามา 

คิตาชิโรชิม่า – มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง       *** อิสระชอ้ปป้ิงตลอดทั้งวนั ***  

นาํท่านเขา้สู่ทีพ่กั  GRAND PARK OTARU HOTEL (หรือเทียบเท่า) 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นกลับสู่ เมืองซปัโปโร ชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตซอ็คโก

แลต ที่มีช่ือเสยีงที่สดุแห่งเกาะฮอกไกโด และ ทา่นสามารถเลือกซ้ือซอ็คโกแลตที่มีช่ือ

เป็นของที่ระลึก จากน้ันน าทา่นเดินทางส ู ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Jingu) เป็น

ศาลเจ้าของลักธชิินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี เช่ือกนัว่าเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าโยฮะ

ชิระผู้พิทกัษ์ฮอกไกโดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนน้ีจึงมีผู้ศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี 

น าทา่นเดินชมสวน Maruyama Koen Park สวนสาธารณะที่อยู่รอบศาลเจ้าฮอกไกโด 

ให้ทา่นได้ชมความสวยงามของใบไม้เปล่ียนสทีี่ข้ึนช่ือของประเทศญ่ีปุ่น (ขึ้นอยู่กบัสภาพ

อากาศ) 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ เมืองคิตาชิโรชิม่า ช็อปป้ิงมิตซุย เอา้ทเ์ล็ต  (Mitsui Outlet) 

เพลิดเพลินกบัการชอ็ปป้ิงสนิค้ามากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญ่ีปุ่น อาท ิ

MK MICHEL KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE 

TESSILE ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮโซ BALLY,PRADA,GUCCI,DIESEL, TUMI, 

GAP,ARMANYฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับและนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, 

AGETE,S.T.DUPONT,TASAKI,LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟช่ัน HUSH 

PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS,HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสนิค้าส าหรับ

คุณหนู AIGLE,BANDAI,ASOBI,HAKKA KIDS และสนิค้าอื่นๆอกีมากมายในราคา

ลด30-80%ซ่ึงภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ส าหรับให้ทุกทา่นน่ังผ่อนคลายอกีด้วย 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  สไตลบ์ารบ์คิีว ณ โรงเบยีร ์ (8) 

**(บริการท่านดว้ยเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู)**พเิศษ!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ3์ ชนดิ** 

น าทา่นเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI  INN SAPPORO HOTEL*4 (หรือเทียบเท่า) 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

*** ใหท่้านไดอิ้สระตลอดทั้งวนั เลือกชอ้ปป้ิงหรือเลือกเทีย่วตลอดทั้งวนั เช่น 

1.ซูซูกิโน่ รวบรวมร้านค้าต่างๆมากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่น่ีที่เดียว เที่ยวได้

ต้ังแต่หัวค ่ายันดึก เพราะเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวส าหรับนักทอ่งราตรี ย่ายซูซิกโินะ

(Susukino) น้ีเป็นย่านกนิด่ืม เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สดุของภาคเหนือในประเทศญ่ีปุ่น 

และถือเป็นยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สดุของเมืองซับโปโรด้วย 
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2.D&DEPARTMENT HOKKAIDO BY 3KG/ PIPPIN เป็น Selected Shop ที่

น าเสนอสนิค้าเบต็เตลด็ และเคร่ืองเรือนที่ให้ความส าคัญกบัการมี “อายุยืน”  ในราคาที่

สมเหตุสมผล ได้รับความช่ืนชอบจากผู้คนมาเป็นเวลานาน จุดเด่นคือการให้ความส าคัญ

กบัสนิค้าอุตสาหกรรมในท้องถิ่น หรือสนิค้าศิลปะเชิงอุตสาหกรรมที่สบืทอดกนัมาจากที่

ต่างๆในญ่ีปุ่น ซ่ึงสามารถสนุกกบัการประดิษฐ์สิ่งของ ของญ่ีปุ่นได้ แนะน าให้ใช้สนิค้า 

“Made in Hokkaido” ที่ได้รับการรวบรวมมาจากซัปโปโร,อาซาฮีคาวา,โอตารุ และฮาโก

ดาเตะเป็นของฝากที่คาเฟ่ต์ “pippin” ที่อยู่ข้างๆน้ัน ใช้ถ้วยชามไม้ของบริษัททาคาฮาชิ

ศิลปะเชิงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นโรงงานไม้อยู่ที่อาซาฮีคาวา จึงสามารถลองล้ิมชิมรสอาหาร

ที่ท  าจากวัตถุดิบของฮอกไกโดและกาแฟรสเลิศด้วยถ้วยที่ท  าในฮอกไกโด 

3.ถนนชอ้ปป้ิงทานุกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิงสตรีทช่ือดังของฮอกไกโด มีสนิค้าให้ทุกทา่นได้

เลือกช้อปกนัมากมาย ทั้งกระเป๋า รองเท้า เคร่ืองส าอาง และรวมถึงร้านขายของที่ระลึก

กนัมากกว่า 200 ร้านค้าเลยทเีดียว 

4.ฮอกไกโดโดซงัโกะพลาซ่า ร้านค้าทดลองวางตลาดที่รวบรวมสนิค้าที่ผลิตได้เฉพาะฮ

อกไกโด และสนิค้าแปรรูปจากฮอกไกโดกว่า 2,000 รายการาอาทเิช่น ของฝากขึ้นช่ือ

และอาหารทะเลเช่น ปูขน และอื่นๆ รวมถึงสนิค้าแปรรูป ชีสและเนยแขง็ เหล้าพ้ืนเมือง 

เบียร์ ไวน์ เป็นต้นทุกๆ 3 เดือนจะมีการทดลองวางขายสนิค้าใหม่ ซ่ึงหลายชนิดในน้ันจะ

เป็นการก าเนิดของสนิค้าขายดีติดตลาดในอนาคต ดังน้ัน จึงเป็นความสนุกเร้าใจในการ

ที่จะได้ค้นพบสนิค้าน้ันก่อนที่จะเร่ิมเป็นที่ล ่าลือ 

5. หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซ่ึงปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นย า ใน

อดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ให้ทา่นได้ถ่ายรูปกบั

ศิลปกรรมคลาสสคิอย่างใกล้ชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดีเย่ียม  

6. ทําเนยีบรฐับาลเก่า Former Government Office Building ที่สร้างข้ึนต้ังแต่ปี 1888 

ในอดีตได้ใช้เป็นที่ท  าการของข้าหลวงใหญ่ปกครองอาณานิคม อาคารแห่งน้ีได้ถูกบูรณะ

ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและเหมือนเดิมกบัสมัยก่อนเพ่ือเกบ็เอาไว้เป็นสมบัติทางวัฒ

ธรรมที่ส าคัญของชาติภายในส่วนที่จัดแสดงรูปภาพวัสดุ ที่เกี่ยวกบัความเป็นมาของ

เกาะฮอกไกโด 

7. สวนโอโดริ ( Odori Park ) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สดุกลางกรุงซัปโปโรเป็น

สวนสาธารณะที่แบ่งตัวเมืองเป็นซีกเหนือใต้ความยาวของสวนแห่งน้ี วัดได้1.5กโิลเมตร 

ความกว้าง 60 เมตร มีถนนตัดผ่านเป็นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับปลูกไว้ 

อย่างงดงาม รวมทั้งน า้พุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งต้องไว้ให้ชมสลับกบัม้าน่ังที่มี

ให้เลือกน่ังพักผ่อน สวนโอโดริปาร์คแห่งน้ีเป็นหน่ึงในสามแห่งของสถานที่ที่จัดงาน

เทศกาลหิมะซับโปโร 

*** อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตามอธัยาศยั*** 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

 

  
วนัทีห่กของการเดินทาง       ซปัโปโร – สนามบนิชิโตเซะ - กรุงเทพ 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

ได้เวลาอนัสมควร น าทุกทา่นเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ 

10.45 น.   ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 671 

16.15 น.   ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ) 

 

**หมายเหตุ รายการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาต่อท่าน รวมต ัว๋เครือ่งบนิ ไม่รวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 79,900 บาท 45,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 71,900 บาท 45,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่  

(มีเตียงเสริม) 
71,900 บาท 45,900 บาท 

เด็กอายุตั้งแต่ 2-7 ปี พกักบั 2 

ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) 
62,900 บาท 36,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ 20,500 บาท 

อตัราค่าบรกิาร 

BIG JAPAN SKI WINTER HOKKAIDO 
ชมหมู่บา้นดาเตะจไิดมุระ เล่นกจิกรรมหิมะท่ีลานสก ีชอ้ปป้ิงย่านดงั 

6 วนั 4 คืน โดยการบนิไทย  
เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางมหศัจรรย ์ณ เกาะฮอกไกโด 
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หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย  หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย  อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

8. เม่ือทา่นตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

* ค่าพาหนะและนาํเทีย่วตามรายการ  

* ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิตามรายการ 

* ค่าอาหารตามรายการ    

* ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง 

* ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

* ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 

* นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก. 

* ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่านั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(แบบกรุป๊ทวัร)์ เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมที์ท่างบริษทัฯ จดัทํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อตัรานี้ รวม 
 

อตัรานี้ รวม 
 
* ค่าพาหนะและนาํเทีย่วตามรายการ  

* ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิตามรายการ 

* ค่าอาหารตามรายการ    

* ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง 

* ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

* ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 

* นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก. 

* ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่านั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(แบบกรุป๊ทวัร)์ เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมที์ท่างบริษทัฯ จดัทํา  

อตัรานี้ ไม่รวม 
 
* ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่น 

* ค่าทําหนงัสือเดินทาง  

* ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ซกัรีด  

* ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถ 

** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกนํ้ าเปล่า 

* * ค่าภาษีนํ้ ามนัทีท่างสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก!!!!  

การชําระเงินและการยกเลิก 
 
* บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมดัจําการเดินทางแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทธิใน

การคืนมดัจําทั้งหมด (เนือ่งจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบนิและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนทีเ่หลือ

ชําระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุผล

ใดๆ ก็ตาม 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ 
 
* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ในเครือ 

Star Alliance ได้ 50% เช่นกนั 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 
 
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน น า้หนักไม่เกนิทา่นละ 30   กโิลกรัม (หาก

น า้หนักเกนิ ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารช้ันประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าส าหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนติเมตร 

หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ทา่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นั้น และ ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ/

ทา่นเช่นกนั  
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จํานวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน  
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ ัง้แต ่7 ปีข ึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง  
 

4. เบอรติ์ดต่อ ......................................................................................  
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั  
      อื่นๆ............................................................  
 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย    ประเทศ.......................................................  
 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้ม)ี ............................... 
 

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง.....................................................................................................  
 
*** กรุณาส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากทําการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


