กำหนดกำรเดินทำง : วันที่ 22 – 27 ธันวำคม 2560
วันแรก

กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่

20:00 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2
สายการบิ น ไทย (TG) กรุ ณ ำสัง เกตป้ ำยรับ คณะเดิ น ทำง === HAPPY TOGETHER โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และ อานวยความสะดวกด้ านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน…..
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้ อม ณ
ประตูข้ นึ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

23:55 น.

บินลัดฟ้ าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันทีส่ อง
08:20 น.

สนำมบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ - จิ โกกุดำนิ (หุบเขำนรก) – ฟำร์มหมี (รวมตัว๋ ค่ำเข้ำ) – ทีพ่ กั
ถึงสนามบินนานาชาติสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั หลังผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว...
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้ วยบ่อนา้ แร่ ท่ี
มีช่ ื อสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซึ่ งได้ มีแ หล่ งกาเนิ ดน้าออนเซ็น
ออนเซนโนโบริเบทสึ เป็ นผลพลอยได้ ท่เี กิดจากการระเบิดของปาก
ปล่องภูเขาไฟที่มีเส้ นผ่านศุนย์กลางที่ยาวถึง 450เมตร และทุกๆ
นาทีจ ะมีน้าร้ อ นผุ ดออกมามากถึ ง 3,000ลิ ต ร และน้าที่ไหล
ออกมาก็ร้อนมาก วัดสูงสุดได้ มากกว่า130℃ ถ้ าได้ เดินไปตามทาง
จนถึงในสุด จะพบว่าบริเวณรอบๆเต็มไปด้ วยไอนา้ จนไม่สามารถ
มองอะไรเห็น และจากหอคอยเราก็สามารถมองเห็น การพุ่ งตั ว
ขึ้ นมาของแก๊ ส ภู เ ขาไฟ และน้ า ร้ อนได้ พร้ อมกั บ ได้ กลิ่ น ของ
กามะถัน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จิ โกกุดำนิ หรือ หุบเขำนรก
… มำจ้องตำกันสัก 1 นำทีไหม? ณ หุบเขำนรก… (ฉำกหนึง่ ใน
ภำพยนตร์แฟนเดย์…แฟนกันแค่ วนั เดียว) นาท่านเที่ยวชม บ่ อ
โคลนเดือดธรรมชาติ ที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้ อนใต้ พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไป
ตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้ าซึ่งแม้ จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้ านก็ให้
ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก...

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1)

บ่าย

จากนั้นนา นาท่านเดินทางสู่ ฟำร์มหมีสีน้ ำตำล ซึ่งมีถ่นิ กาเนิด
อยู่แถวไซบีเรียและที่มีอยู่ท่เี กาะฮอกไกโดเท่านั้น ปัจจุบันนี้ได้
กลายเป็ นสัตว์ใกล้ สูญพันธ์ และหาดูได้ ยากเต็มที อิสระให้ ทา่ น
ได้ ถ่ า ยรู ป ความน่ า รั ก ของเหล่ า หมี สี น้า ตาลที่ จ ะคอยมาขอ
อาหาร อย่างน่ารักน่าชัง อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกชมและซื้อของที่
ระลึ ก ต่ า งๆของที่ น่ี กั บ เวอร์ ช่ั น หมี สี น้า ตาลที่ มี ห ลากหลาย
อิริยาบถ

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ โรงแรมทีพ่ กั (2)

ทีพ่ กั

โรงแรม IWANAI KOGEN HOTEL (ระดับ 4 ดำว)

******* ห้องพัก มี 2 แบบ แบบ Japanese Style กับ Western Style ห้องไม่สำมำรถกำรันตี
ได้ว่ำจะได้หอ้ งแบบไหน ขึ้ นอยู่กบั โรงแรม จัดให้หรือทีม่ ีหอ้ งว่ำง *******
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

หมำยเหตุ : ให้ ท่านสัมผัสกับการอาบน้าแร่ ญ่ี ปุ่น (ออนเซ็น ) เพื่ อเป็ นการพั กผ่อนจากการที่ได้ เหน็ด
เหนื่อยกับการเดินทางหรือทากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซึ่งการแช่นา้ แร่ธรรมชาติเชื่อในเรื่องการบารุงการ
ไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบารุงผิวพรรณให้ เปล่งปลั่งมีนา้
มีนวล ตามอัธยาศัยหรือท่านเลือกพักผ่อนในห้ องพัก
วันทีส่ ำม
เช้ำ

อิวำนัย - เมืองโอตำรุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนำฬิกำไอน้ ำ– โรงงำนช็อกโกแล็ต – เข้ำทีพ่ กั
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (3)
นาท่านเดิน ทางสู่ เมืองโอตำรุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองซัป โปโร ล้ อมรอบไปด้ วยภูเขาจนได้ ช่ือว่ า
"เมื อ งแห่ งภูเขา" แวะชม คลองโอตารุ ที่มี ค วามยาว 1,140
เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.
1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่ งนี้
ได้ ถูกใช้ เป็ นเส้ นทางในการขนส่งสินค้ าจากคลังสินค้ าในตัวเมือง
โอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ ท่านเดินเล่น พร้ อม
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ ท่ี
สวยงามตลอดทาง จากนั้นนาท่านชม โรงงำนแก้ว ให้ ท่านได้
เลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากโรงงานแก้ ว ที่ มี เสี ย งของเมื อ งโอตารุ
ท่านจะได้ ต่ ืน ตากั บเครื่ องประดั บและตกแต่ ง ที่ทามาจากแก้ ว
มากมายหลากหลายรู ป แบบ หรื อ ท่านจาเลื อกชม พิพิธ ภัณ ฑ์
กล่องดนตรี คนทั่วไปแนะนาอาจทาให้ คุณคิดว่าพิพิธภัณฑ์แห่ง
นี้ มี
เพี ย งตึ ก เดี ย ว แ ต่ จริ งๆ แ ล้ ว Otaru Music Box
Museum แห่ งนี้ มี อ ยู่ ด้ วยกัน ถึ ง 6 ตึก ไม่ ไกลกัน ในถนนสาย
Sakaimachi โดย Main Hall จะเป็ นตึกที่ใหญ่ท่สี ดุ และใกล้ กันมี
หอนำฬิ กำไอน้ ำ อยู่ ด้านหน้ าซึ่ งเป็ นสัญ ลั ก ษณ์ ของเมื อง จุ ดที่ใครๆก็ต้อ งแวะเก็บ ภาพที่ระลึ ก ด้ านในมี
ด้ วยกัน 3 ชั้น เป็ นส่วนที่มีของให้ เลือกชมเลือกซื้อมากที่สุด ทั้งกล่ องดนตรี แบบคลาสสิค แบบหมุนไขลาน
ตุ๊ก ตา โคมไฟ ชุ ดน้าชา กรอบรู ป ที่แ ขวนผนั ง ข้ าวของสไตล์ ญ่ี ปุ่ นและอีก มากมายที่จั ดวางไว้ อย่ างเก๋ไก๋
เหมื อ นเปิ ดบ้ า นให้ ช ม ซึ่ งต้ อ งขอบอกว่ า มี ทุ ก รู ป แบบให้ เลื อ กสรร ตึ ก Hall Number2 จะเป็ น Antique
Museum ตั้งอยู่เฉียงจากตึกหลักซึ่งต้ องข้ ามถนนมา ในส่วนนี้แสดงเครื่องดนตรีโบราณยุคเก่าๆที่หลายชิ้นทา
จากไม้ แกะสลักลวดลายอย่างประณีตหรือบางชิ้นเราแทบไม่เคยเห็น โชว์กลไกการทางานภายในของกล่อง
ดนตรี และยังมีการเปิ ดให้ ในการฟั งเสียงอัตโนมัติจากเครื่ องดนตรีช้ ิน เก่าแก่อย่างออร์ แกนทุกๆ 1 ชม.
รอบละ 15 นาทีด้วย...

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4)
นาท่านเดินทางสู่ โรงงำนช็อกโกแล็ต ที่หมู่บ้านอิชิยะ(Ishiya)
เจ้ าดัง ต้ นตารับจากฮอกไกโด ผู้ผลิตของฝากขึ้นชื่อ อย่างขนม
Shiroi Koibito ที่ น่ี นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งแห่ แ หนกั น เข้ า มาชม
โรงงานไม่ เว้ น ทุ ก เทศกาล อิ ส ระให้ ท่ า นเดิ น ชมห้ องต่ า งๆ
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ตั้งแต่ห้องโชว์กล่องเก็บช็อคโกแลต ถ้ วยนา้ ชาจากอังกฤษ ฯลฯ ให้ ถ่ายรูปได้ ตามใจชอบ และซื้อเป็ น
คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ โรงแรมทีพ่ กั (5)

ทีพ่ กั

โรงแรม JOZANKEI HANAMOMIJI HOTEL (ระดับ 4 ดำว)

วันทีส่ ี่

ศำลเจ้ำฮอกไกโด - ตึกรัฐบำลเก่ำ – สวนสำธำรณะโอโดริ - หอนำฬิกำ – ช้อปปิ้ งที่ เจ อำร์ ทำวเวอร์

อิ่มอร่อยกับเมนู พเิ ศษ!! บุฟเฟต์ขำปูยกั ษ์ 3 ชนิด และ ปิ้ งย่ำง ซู ชิ ซำชิมิ ทำนไม่อ้ นั
เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำของโรงแรม (6)
นาท่านสักการะ ศำลเจ้ำฮอกไกโด (hokkaidojingu) ศาลเจ้ าฮอกไกโดเป็ นศาลเจ้ าในลั ทธิชิน โตที่มีอายุ
เก่าแก่ถึง 140 ปี ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้ านี้มีช่ือว่าศาลเจ้ าซัปโป
โร และชาวฮอกไกโดต่ า งให้ ความเลื่ อ มใสศรั ท ธามาก
เพราะเชื่ อกันว่ าเป็ นที่สถิตของเทพเจ้ าโยฮะชิ ระ ผู้ พิ ทัก ษ์
เกาะฮอกไกโดและคอยปกปั กษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมา
ตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้ องถิ่นจึงนิยมไป
สัก การะไม่ ข าดสาย เพื่ อ เพื่ อ เป็ นขวั ญ และก าลั ง ใจด้ ว ย
จากนั้นนาท่านชม ตึกรัฐบำลเก่ำ เมืองซัปโปโร ตึกรัฐบาล
เก่ า ของเมื อ งซั ป โปโร หรื อ อาคารรั ฐบาลเก่ าฮอกไกโด
ได้ รับฉายาว่า 'วิหารอิฐแดง' เป็ นตึกที่มีอายุกว่ าร้ อยกว่ าปี
ตั้ ง อยู่ ใ กล้ หอนาฬิ ก า และ สวน Odori เคยใช้ เป็ นกอง
อานวยการ ของข้ าหลวงใหญ่ ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็ น
อาคารที่ทัน สมั ยแห่ งเดี ยวที่สู งและมี ค วามโอ่ อ่ า หรู ห รา
ที่สดุ อดีตเคยใช้ เป็ นกอง อานวยการ ของข้ าหลวงใหญ่และ
เป็ นตึกที่สูงที่สุดของเมือง ปั จจุ บันยังคงเป็ นพิ พิธภัณฑ์ให้
ชนรุ่ น หลั งได้ ศึ ก ษา น าท่ านสู่ สวนสำธำรณะโอโดริ
(Odori Park) ปอดใหญ่ใจกลางเมือง ซึ่งแบ่งซัปโปโรออกเป็ นสองส่วนคือ ส่วนเหนือและส่วนใต้ มีถนนสาย
หลักตัดผ่านโดยรอบสาหรับเป็ นจุ ดเชื่อมต่อไปยังสถานที่สาคัญ และแหล่ งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่ออื่นๆ ของ
เมือง โดยมี หอโททัศน์ (Sapparo TV Tower) ที่ต้ังอยู่ทางตะวันตกของสวน เป็ นจุ ดสังเกตได้ อย่างชัดเจน
เนื่ อ งจากเป็ นหอโทรทัศ น์ ท่ีมี ค วามสู งมากที่สุ ด ทางตอนเหนื อ ของญี่ ปุ่ นโดยมี ค วามสู งถึ ง 147.2 เมตร
จากนั้นนาท่าน ชมหอนำฬิกำ (Clock Tower) หรือโทไคได (Tookeidai) สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร โดย
มีตัวอาคารสไตล์ยุโรปที่ก่อสร้ างมาตั้งแต่ปี1878ซึ่งเดิมเป็ นเป็ นวิทยาลัยฝึ กอาชีพการทาเกษตรกรรมสาหรับ
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ชาวเมืองและต่อมา ในปี 1881จึงได้ มีการสร้ างนาฬิกาเพิ่มเติมในส่วนบนสุดของของอาคารปั จจุบันเปิ ดเป็ น
พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของเมือง และในยามค่าคืนก็จะมีการเปิ ดไฟส่องสว่างเป็ น
การเพิ่มเติมสีสนั ให้ กบั อาคารเก่าเหมาะแก่การเก็บภาพเป็ นที่ระลึก
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (7)

บ่าย

จากนั้นให้ ท่านช้ อปปิ้ งได้ อย่างเต็มอิ่มหรือจะชมวิว ทิศทัศน์ จากมุ มสูง ที่ อำคำร JR TOWER เจอำร์ทำว
เวอร์ เป็ นตึก ที่สูงที่สุดในซั ป โปโร ตั้งอยู่ ติดกับสถานี เจอาร์ ซั ป โปโร เป็ นทั้ ห้างสรรพสิน ค้ า โรงแรม โรง
ภาพยนตร์ และศู น ย์ อ าหาร โดยมี จุ ด ชมวิ ว ตั้ ง อยู่ ท่ี ช้ั น 38
เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร
จึงมองเห็น ทิวทัศ น์ เหนื อเมืองซั ป โปโรได้ กว้ างไกลสวยงามทั้ง
กลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์
ตั้งอยู่ ก ลางสวนโอโดริ โดยมี แ สงไฟจากกลุ่ ม ตึ กย่ านซูซู กิโนะ
ส่องสว่ างที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ช้ัน 10 เป็ น
ศูนย์รวมร้ านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้ าน ให้ เลือกชิมอร่อย
ไม่แพ้ ตรอกราเมนในย่านซูซูกโิ น่ (ไม่รวมตัว๋ ขึ้นจุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (8)

ทีพ่ กั

ชื่อดังของฮอกไกโดพร้อมน้ ำจิ้ มรสเด็ด ร้ำนอำหำร Nanda (Seafood + Crab Buffet with soft drink)
อาหารก็มีมากมายหลายชนิดที่มีให้ เลือกกันจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายที่สดมากๆ ตั้งแต่ หอย
นางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ ามกราม กุ้งแม่นา้ กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮ
ไลท์ท่ชี าวไทยรอคอย คือ ปู ฮอกไกโด นั่นเอง
โรงแรม DAIWA ROYNET SAPPORO หรือ เทียบเท่ำ (ระดับ 4 ดำว)

พิเศษ!! ....เมนู ขำปูยกั ษ์ บุฟเฟ่ ต์ไม่อ้ นั
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วันทีห่ ำ้

คิโรโระรีสอร์ท – ขึ้ นกระเช้ำไปสัน่ ระฆังบนยอดเขำ Asari

(KIRORO Lover’s Sanctuary

ขอควำมรัก สัน่ ระฆัง ตำมรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วนั เดียว”) - สนุ กสนำนกับกิจกรรม

SNOW PARK 2 ชัว่ โมง
เช้ำ

- อิสระตำมอัธยำศัย

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (9)
คิ โ รโระ รี ส อร์ท มี จุ ด เด่ น คื อ เป็ นสกี รีสอร์ ท ที่มีหิ ม ะใน
แบบ power snow ซึ่งเป็ นหิมะที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมระดับ
โลก คิโรโระ ประกอบด้ วยโรงแรมในเครือสตาร์วูด โฮเต็ล
แอนด์ รี ส อร์ ท 2 แห่ ง ได้ แก่ เดอะ คิ โ รโระ ทริ บิ ว ท์
พอร์ ต โฟ ลิ โ อ โรงแรมหรู ภ ายใต้ แบรนด์ “ทริ บิ ว ท์
พอร์ ตโฟลิโอ” แห่ งแรกในเอเชียแปซิฟิค และ เชอราตัน
ฮอกไกโด คิโรโระ รีสอร์ท โรงแรมระดับห้ าดาวที่อยู่ติดลานสกี นอกจากนี้ยังเป็ นพันธมิตรกับกลุ่มสกีช้ันนา
ของโลกคือ NZ Ski หนึ่งในผู้นาของสกีรีสอร์ทในออสเตรเลียนิวซีแลนด์และ Powder Alliance
เครื อ ข่ า ยสกีช้ั น น าในอเมริ ก า จากนั้ น น าคณะทุ ก ท่ า น นัง่ กระเช้ำ กอนโดล่ ำ ระยะทางประมาณ 4
กิโลเมตร (ใช้ระยะเวลำประมำณ 20 นำที) นาทุกท่านขึ้น สู่ ยอดเขำอำซำริ (ASARI) เพื่อไปสั่นระฆัง
แห่ งความรั ก “ระฆังแห่ งควำมรัก ” สุดโรแมนติกมีความเชื่อว่ า …ถ้ าใครได้ ล่ันระฆัง และอธิฐานเกี่ยวกับ
ความรักจะสมหวัง อีกทั้งยังเป็ นที่นิยมของคนหนุ่มสาวอีกด้ วย“เพียงเขย่ำระฆังให้ดงั กังวำน ตั้งสติ...แล้ว
ขอพร มำลุน้ ว่ำคุณจะสมหวังหรือไม่ ” (ฉำกหนึง่ ในภำพยนต์แฟนเดย์แฟนกันแค่วนั เดียว)

จากนั้น ท่านสามารถสนุกสนานกับการการเล่นสกี หรือ สโนว์บอร์ด (ไม่รวมค่ำเช่ำชุดและอุปกรณ์กำรเล่น
สกี หรือ สโนบอร์ด)
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบ คูปอง @ 1,000 เยน ต่อท่ำน ( 10)
จำกนั้นนำคณะเดินทำง “ชมโบสถ์แสนโรแมนติก” ฉำกทีพ่ ระเอกเด่นชัย ขอนำงเอกนุย้ แต่งงำน ท่ำนก็
สำมำรถเข้ำชมได้และเก็บภำพไว้เป็ นทีร่ ะลึก จำกนั้นนำคณะ เข้ำสู่ Snow Park เพือ่ เล่นกิจกรรมต่ำงๆ
ฟรี !! โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย อำทิเช่น Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana.
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่นเครื่องเล่นแต่ละชนิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ การแข็งตัวของหิมะ)
จำกนั้นให้ท่ำนอิสระตำมอัธยำศัย ได้สนุกสนำนกิจกรรมต่ำงๆมำกมำยภำยในรีสอร์ท คิโรโระแห่งนี้

16.00น.

คณะพบกันทีจ่ ดุ นัดหมาย…….
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร นาท่านิอสระช้ อปปิ้ ง ตลำดถนนคนเดินทำนู กิโคจิ แหล่งช้ อปปิ้ ง
เก่ าแก่ ท่ีสืบ ทอดมาตั้ งแต่ ยุคบุ กเบิ ก เหมาะสาหรั บ จั บ จ่ ายซื้ อหาของฝากจากฮอกไกโดเป็ นชุ มชนร้ านค้ า
ประมาณ 200 ร้ านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร

ค่า
ทีพ่ กั

อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย.... (เพื่อสะดวกในการช้ อปปิ้ ง)
(หมำยเหตุ : ไกด์คอยบริกำรและให้ควำมสะดวกพร้อมคำแนะนำกับลูกค้ำทุกท่ำน)
โรงแรม DAIWA ROYNET SAPPORO หรือ เทียบเท่ำ (ระดับ 4 ดำว)
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วันทีห่ ก
เช้ำ
10.00 น.
15.50 น.

สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำของโรงแรม (11)
ได้เวลำอันสมควรนำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชิโตเซ่ เพือ่ ทำกำรเช็คอินท์ตวั๋ เครือ่ งบิน และสัมภำระ....
กลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
คณะเดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพและควำมประทับใจจำกพวกเรำทุกคน…..
ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ

อัตรำค่ำบริกำร : ทัวร์เต็มรูปแบบ 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 22 – 27 ธันวำคม 2560
อัตรำค่ำบริกำร/ท่ำน

61,900.61,900.-

ผู้ใหญ่พักห้ องละ 2 ท่านราคาท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี

พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริม)

เด็กอายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี

พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เตียงเสริม)

เด็กอายุ 0-2 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

รำคำ/ท่ำน

(ไม่มีเตียงเสริม)

พักห้ องเดี่ยว
กรณีมีตวั๋ เครื่องบิน หักเงิน

59,900.57,900.12,900.10,900.15,000.-

หมำยเหตุ
1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทั้งนี้ข้ นึ อยู่ตามความเหมาะสม
อัตรำนี้ รวม
ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
(ณ วันที่ 29 / 8 / 2560) หากภาษีนา้ มัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้ าชาระส่วนต่างที่
เพิ่มขึ้นตามความเป็ นจริง
ค่าห้ องพักโรงแรมห้ องละ 2 ท่าน
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
ค่าขนย้ ายสัมภาระและกระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
มัคคุเทศก์บรรยายไทย
ค่าประกันอุบัติเหตุค้ ุมครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกันภัย (หรรษา TA25)
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อัตรำนี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ราคานี้ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ค่ำทิปไกด์ และ คนขับรถ (วันละ 200 บำท X 6 วัน = 1,200 บำท/ลูกค้ำ 1 ท่ำน / ทริปกำรเดินทำง)
ค่ำวีซ่ำเดีย่ ว กรณีประเทศญีป่ นยกเลิ
ุ่
กกำรยกเว้นวีซ่ำให้แก่ประเทศไทย ท่ำนล่ะ 1,850 บำท
กรุ ณาโอนเงินเข้ าบัญชี

กำรชำระเงิน
1. ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจา 20,000 บาท สาหรับการจองเมื่อที่น่ังยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน
2. ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่ครบหรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกตั๋วที่น่ังของผู้เดินทาง )
3. กรุณำจัดส่งเอกสำรสำหรับยืน่ วีซ่ำก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 1 เดือน หรือ ไม่นอ้ ยกว่ำ 20 วัน
4. กรุณาระบุช่ ือฝ่ ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้ วยนะค่ะ
เงือ่ นไขกำรยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ย่ นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
2. เนื่องจากตัว๋ เป็ นแบบไม่สามารถคืนที่น่ังได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถยกเลิกได้ ทุกกรณี และ กรณี การยกเลิก
การเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ไม่มี การคืนเงินทั้งหมดไม่
ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หรือ กรณียกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจา
ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจา หรือ เต็มจานวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุ๊ปการเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
4. กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

หมำยเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 35 ท่านผู้ใหญ่ข้ นึ ไป และในกรณีท่ผี ้ โู ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้ าต้ องการเดินทาง
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า...
 หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่า
ทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จัดได้ ชาระให้ กบั สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออก
เดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจาก
ประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบิน ให้ แก่ท่าน)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้ อแนะนากรุณา
ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่นื เพื่อที่จะนาไปยังประเทศนั้น ๆ หรือนากลับประเทศไทย ควร
ตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝาก
กระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 กรณีปิดกรุป๊ การขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคนื เงินมัดจาทุกกรณี
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่า วันดังกล่ าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ ชาระล่วงหน้ าไปแล้ วจานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินใน
ส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่ วงวันหยุ ด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับ
ราคาตามสถานการณ์ท่มี ีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
และตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่
รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชาระแบบยืนยันการใช้ บริการ
แบบผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริการในแต่ละแห่งแบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง
หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับ
ค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสี ทิ ธิในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของผู้
จัดกากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณีท่ผี ้ เู ดินทางไม่ผ่านการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจาก
การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้น
เครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร
และต้ องนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่ าที่กาหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่ น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ ามนาเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ที ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ
เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สงู มาก
“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษทั เป็ นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ”
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