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หากท่านร่วมเดินทางไปกบัเรา กบัแพคเกจ็ตามรอยแฟนเดย์ ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ 
1. หอ้งพกัสุดหรู พร้อมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน The Kiroro, A Tribute Portfolio Hotel ระดบั 5 ดำว จ ำนวน 2 คืน  

(ตึกเดียวกบัฉำกในภำพยนตร์) 
2. ถ่ำยรูปสถำนท่ีเท่ียวตำมรอยภำพยนตร์ช่ือดงั “แฟนเดย์..แฟนกนัแค่วันเดียว”  ท่ีพระเอกนำงเองช่ือดงั มิว เต๋อ ไปถ่ำย

ท ำภำพยนตร์เร่ืองน้ี ใหท้่ำนไดส้ัมผสับรรยำกำศแสนโรแมนติกใน The Kiroro Resort 5 ดำวแห่งน้ี  
3. ฟรี!! ข้ึนกระเชำ้กอนโดล่ำ สู่ยอดเขำอำซำริ สั่นระฆงัขอพรแห่งควำมรัก (Love Bell) วำ่กนัวำ่ ...ถำ้ไดส้ั่นระฆงัท่ีน่ีแลว้

จะไดคู้่ หรือสมหวงัในเร่ืองควำมรัก 
4. แถมฟรี!!กิจกรรม Snow park อำทิ สโนวบ์ำนำน่ำ สโนบอร์ด สโนโมบิล หรือ กิจกรรมสกี พร้อมอุปกรณ์ครบชุดให้

ท่ำนไดส้นุกสนำนโดยไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม  
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แพคเกจ็นีร้วม 
- ค่ำโรงแรมท่ีพกั The Kiroro, A Tribute Portfolio Hotel, Hokkaido จ านวน 2 คืน (พกั 2 ท่ำน/ห้อง) 
- คูปองอำหำรเชำ้ จ  ำนวน 2 ใบ/ท่ำน 
- คูปองอำหำรเท่ียง จ ำนวน 2 ใบ/ท่ำน 
- บตัรรับประทำนอำหำรเยน็ จ ำนวน 2 ใบ/ท่ำน  
- แถมฟรี..กิจกรรม Snow Park  2 ชัว่โมง (Snow Rafting , Mini Snow Mobile, Snow Banana) และ แช่ออนเซ็น 
   (ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่นเคร่ืองเล่นแต่ละชนิดข้ึนกบัสภำพภูมิอำกำศ และ กำรแขง็ตวัของหิมะ)  
- แถมฟรี..กิจกรรมเล่นสกี (Ski) , สโนวบ์อร์ด (รวมอุปกรณ์ ชุดเส้ือผำ้ครบชุด และ Lift Ticket 1 Day pass)  
- แถมฟรี..กิจกรรมน ำท่ำนข้ึนกระเชำ้ควำมยำว 4 กิโลเมตร ไปสั่นระฆงับนยอดเขำ Asari   
   (ขอสงวนสิทธ์ิ กรณีกำรเปิด-ปิดกระเชำ้ตำมสภำพภูมิอำกำศ ณ ขณะนั้น บริษทัฯไม่สำมำรถก ำหนดได)้ 

 
แพคเกจ็นีไ้ม่รวม 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั เส้นทาง กรุงเทพ (BKK) – ชิโตเซะ (CTS) – กรุงเทพ (BKK)  
- รถรับส่ง จากสนามบิน – โรงแรม – สนามบิน  และ รถรับส่ง สถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ 
- ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในหอ้ง, รวมถึงค่ำอำหำร  
- กรณีค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
- ค่ำวซ่ีำเด่ียว กรณีประเทศญ่ีปุ่นยกเลิกกำรยกเวน้วซ่ีำใหแ้ก่ประเทศไทย กรุณำเช็ครำคำอีกคร้ัง 
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สถานทีถ่่ายท าหนงั 

- Kiroro Resort (ลานสก,ี กระเช้ากอนโดล่า,ระฆังแห่งความรัก, โบสถ์, โรงแรม  
   ห้องพัก, Lobby , ลานหน้าเกมเซน็เตอร์) 
- คลองโอตารุ , Supporo TV Tower , นาฬิกาไอน า้ , ร้านท ากล่องดนตรี  
   เทศกาลหิมะ , หุบเขานรก , ถนนฮาโกะดาเตะ 

 
 

แนะน าบรรยากาศ และ สถานทีถ่่ายท าหนงั ทีท่่านไม่ควรพลาด 
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อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
ช่วงเวลาเดินทาง 

01– 09 DEC’17 

01 APR– 07 MAY’18 

ช่วงเวลาเดินทาง 

01 – 31 MAR’18 

 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ทา่นราคาทา่นละ 15,900.- 16,900.- 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น  15,900.- 16,900.- 

เดก็อายุ 4-6 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (ไม่เตียงเสริม) 13,900.- 14,900.- 

เดก็อายุ 4-6 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (เตียงเสริม) 15,900.- 16,900.- 

เดก็อายุ 7-12 ปี  พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (บังคับมีเตียงเสริม) 15,900.- 16,900.- 

เดก็อายุ 0-3 ปี   พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (ไม่มีเตียงเสริม) 3,500.-  3,500.- 

พักห้องเด่ียว  6,900.- 7,900.- 

กรณีต้องการห้องพักอยู่ต่อ (พัก 2 ทา่น/ห้อง) 

อาหารเช้า + ออนเซน็ A Tribute Portfolio Hotel 
5,900.- 6,900.- 

 

** หมายเหตุ: แพคเกจ็ทวัร์นี ้ส าหรับห้องพกัเป็นห้อง TWIN ROOM เท่าน้ัน (ไม่มห้ีอง DOUBLE ROOM)** 
 

อตัราค่าบริการช่วงเทศกาล หรือ ช่วง Hight Season ญี่ปุ่น  

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
ช่วงเวลาเดินทาง 

10 - 21 DEC’17 

 

ช่วงเวลาเดินทาง 

09 JAN– 28 FEB’18 

 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ทา่นราคาทา่นละ 17,900.- 19,900.- 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น  17,900.- 19,900.- 

เดก็อายุ 4-6 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (ไม่เตียงเสริม) 15,900.- 17,900.- 

เดก็อายุ 4-6 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (เตียงเสริม) 17,900.- 19,900.- 

เดก็อายุ 7-12 ปี  พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (บังคับมีเตียงเสริม) 17,900.- 19,900.- 

เดก็อายุ 0-3 ปี   พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (ไม่มีเตียงเสริม)  3,500.-  3,500.- 

พักห้องเด่ียว  6,900.- 8,900.- 

กรณีต้องการห้องพักอยู่ต่อ (พัก 2 ทา่น/ห้อง) 

อาหารเช้า + ออนเซน็ A Tribute Portfolio Hotel 
 6,900.-  8,900.- 

 

** หมายเหตุ: แพคเกจ็ทวัร์นี้ ส าหรับห้องพกัเป็นห้อง TWIN ROOM เท่าน้ัน (ไม่มีห้อง DOUBLE ROOM)** 
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อตัราค่าบริการช่วงเทศกาล หรือ ช่วง Hight Season ญี่ปุ่ น  

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
ช่วงเวลาเดินทาง 

22 - 27 DEC’17 

 

ช่วงเวลาเดินทาง 

28 DEC’17 – 08 

JAN’18 

(รบกวนเช็คหอ้งว่าง)  

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ทา่นราคาทา่นละ 27,900.- - 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น  27,900.- - 

เดก็อายุ 4-6 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (ไม่เตียงเสริม) 25,900.- - 

เดก็อายุ 4-6 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (เตียงเสริม) 27,900.- - 

เดก็อายุ 7-12 ปี  พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (บังคับมีเตียงเสริม) 27,900.- - 

เดก็อายุ 0-3 ปี   พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  (ไม่มีเตียงเสริม)  3,500.- - 

พักห้องเด่ียว  17,900.- - 

กรณีต้องการห้องพักอยู่ต่อ (พัก 2 ทา่น/ห้อง) 

อาหารเช้า + ออนเซน็ A Tribute Portfolio Hotel 
 17,900.- - 

 

** หมายเหตุ: แพคเกจ็ทวัร์นี้ ส าหรับห้องพกัเป็นห้อง TWIN ROOM เท่าน้ัน (ไม่มีห้อง DOUBLE ROOM)** 

แนะน าตารางการบนิตรงจาก กรุงเทพ สู่ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น 
ไฟล์ขาไป      กรุงเทพ (BKK)  -  ชิโตเซะ (CTS) TG 670      23:55  -  08:20+1  

ไฟล์ขากลบั      ชิโตเซะ (CTS)   -  กรุงเทพ (BKK)   TG 671      10:55  -  16:45 
 หมำยเหตุ  : ส ำหรับท่ำนท่ีตอ้งกำรสอบถำม (RESORT LINER) รำคำและตำรำง รถรับส่ง จำก สนำมบิน – โรงแรม – สนำมบิน จะออกประมำณ
เดือนพฤศจิกำยน ท่ำนสำมำรถเช็คตำรำงและจองได ้ก่อนกำรเดินทำง 10 วนั หำกท่ำนตอ้งกำรรำคำตัว๋ ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษทัไดค้่ะ 
 

เงือ่นไข และ การช าระเงิน 
1. แพคเกจ็น้ีส าหรับการเดินทาง 2 ทา่นขึ้นไป 

2. ทางบริษัทฯ ขอรับช าระ 50% ส าหรับการจองเมื่อห้องพักยืนยัน และ ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี 
    กรุณาจัดส่งเอกสารส าเนาหน้าพาสปอร์ตมาที่บริษัทฯ (ยกเวน้ช่วงเทศกาล ขอเก็บช าระ 100% เต็มจ านวน)  

    กรุณาระบุช่ือฝ่ายขาย และ แพคเกจ็การเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยนะคะ 

กรุณาโอนเงนิเขา้บัญชี 
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 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ

น าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ทา่นละ 1 

ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก  าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัด

เลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่น้ัน และประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมาย

ห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ท  ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการ

ป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก  

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 


