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หากท่านร่วมเดินทางไปกบัเรา กบัทวัรต์ามรอยแฟนเดย ์ท่านจะไดร้บัสิทธิประโยชน ์ดงันี้  

1. พักสกรีีสอร์ท ระดับ 5 ดาว ห้องพักสุดหร ูพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน The Kiroro, A Tribute Portfolio 

Hotel จ านวน 2 คืน  (ตึกเดียวกบัฉากในภาพยนตร์ แฟนเดย์ แฟนกนัแค่วนัเดียว ) 

2. ถ่ายรปูสถานที่เที่ยวตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วนัเดยีว”  ที่พระเอกนางเองชื่อดัง มิว เต๋อ 

ไปถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองนี้  ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกใน The Kiroro Resort 5 ดาวแห่งนี้   

3. ฟรี!! ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาริ สั่นระฆังขอพรแห่งความรัก (Love Bell) ว่ากนัว่า ...ถ้าได้สั่นระฆังทีน่ี่
แล้วจะได้คู่ หรือสมหวังในเร่ืองความรัก 

4. แถมฟรี!! กจิกรรม Snow park อาทิ สโนว์บานาน่า สโนบอร์ด สโนโมบิล หรือ กจิกรรมสกี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ให้ท่านได้สนุกสนานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
5. ได้อนิท์กบัหนังแฟนเดย์ โดยมี VTR เปิดประกอบในแต่ละสถานที่ รวมทั้งเจาะลึกสถานที่ใน Kiroro Resort ซึ่ง

หากไม่ได้มากบัทัวร์เรากอ็าจจะไม่ได้เหน็ Crest , Kiroro Town , โบสถ์ที่ใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองนี้  
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โปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนามบนิชิโตเซ่ 
 

20:30 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเขา้ 2 

สายการบินไทย (TG)  กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง ===  HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกด้านสัมภาระเชค็อนิท์แด่ทุกท่าน….. 
 
 

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เชค็อนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ  

               ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี
 

 

23:55 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบนิไทย  เที่ยวบินที่ TG 670  (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 
                                                                  

 
 

วนัที่สอง สนามบนิชิโตเซ่ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – โนโบริเบท็สึ – ฟารม์หม ี(รวมตัว๋ค่าเขา้) 
 

 

08:20 น. ถึงสนามบินนานาชาติสนามบนิชโิตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

... 
  

น าท่านเดินทางสู่  เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไป

ด้วยบ่อน ้าแร่ที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะออกไกโด ซึ่ง

ได้มีแหล่งก าเนิดน า้ออนเซน็  ออนเซนโนโบริเบทสึ 

เป็นผลพลอยได้ที่เกดิจากการระเบิดของปากปล่อง

ภูเขาไฟที่มีเส้นผ่านศุนย์กลางที่ยาวถึง 450เมตร 

และทุกๆนาทีจะมีน า้ร้อนผุดออกมามากถึง 3,000

ลิตร และน ้าที่ไหลออกมากร้็อนมาก วดัสูงสุดได้

มากกว่า130℃ ถ้าได้เดินไปตามทางจนถึงในสุด จะ

พบว่าบริเวณรอบๆเตม็ไปด้วยไอน ้าจนไม่สามารถ

มองอะไรเห็น  แล ะจากหอคอยเราก็สามารถ

มองเห็นการพุ่งตัวขึ้ นมาของแก๊สภูเขาไฟ และน ้า

ร้อนได้พร้อมกับได้กลิ่นของก ามะถัน   จากนั้นน า
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ท่านเดินทางสู่  จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก … มาจ้องตากนัสกั 1 นาทีไหม? ณ หุบเขานรก… (ฉากหนึ่ง

ในภาพยนตรแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว) น าท่านเที่ยวชม บ่อโคลนเดือดธรรมชาติ ที่กระจายอยู่เต็ม

บริเวณ ซึ่งเกดิจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้ นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกบับ่อโคลน

อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าซึ่งแม้จะมีขนาดเลก็แต่ชาวบ้านกใ็ห้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก... 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (1)  
 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฟารม์หมสีีน ้ าตาล ซึ่งมีถ่ินก าเนิด

อยู่แถวไซบีเรียและที่มีอยู่ที่เกาะออกไกโดเท่านั้น ปัจจุบันนี้

ได้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธ ์และหาดูได้ยากเต็มที อิสระ

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัความน่ารักของเหล่าหมีสีน า้ตาลที่

จะคอยมาขออาหาร อย่างน่ารักน่าชัง ให้ท่านได้สัมผัส

ใกล้ชิดกบัหมีสีน า้ตาล อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้ อของ

ที่ระลึกต่างๆ ของที่นี่กบัเวอร์ชั่นหมีสีน า้ตาลที่มีหลากหลาย

อริิยาบถ...จากนั้นเดินทางสู่  คิโรโระรีสอรท์ ยังได้รับการ

จัดอันดับจาก National Geographic ให้เป็น1 ใน 20 สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่งปี 2016 หรือ  2016 

Best of The World List ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดอย่างย่ิง..... 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมที่พกั (2)  อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาติ  
 

ที่พกั   โรงแรม THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL (HOKKAIDO)  (ระดบั 5 ดาว) 

  สถานที่หลกัในการถา่ยท า ภาพยนตแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว 
 

 
  

 
 
 

หมายเหตุ : ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ด

เหนื่อยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซึ่งการแช่น ้าแร่ธรรมชาติเชื่อในเร่ืองการบ ารงุการ

ไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบ ารงุผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน ้า

มีนวล ตามอธัยาศัยหรือท่านเลือกพักผ่อนในห้องพัก 

 

วนัที่สาม        คิโรโระรีสอรท์ – อิสระตามอทัยาศยัใหท้่านไดส้นุกสนานกบักิจกรรม SNOW PARK  

                   หรือ กิจกรรมเล่นสกี (SKI) (รวมอุปกรณค์รบชุด)  –  ข้ึนกระเชา้ไปสัน่ระฆงับนยอดเขา Asari   

                            (KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรกั ส ัน่ระฆงั ตามรอยหนงั แฟนเดย ์“แฟนกนัแค่วนัเดียว”) 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (3) 
 

คิโรโระ รีสอรท์ มีจุดเด่นคือ เป็นสกีรีสอร์ทที่มีหิมะใน
แบบ power snow ซึ่ งเป็นหิมะที่มีคุณภาพยอดเย่ียม
ระดับโลก คิโรโระ ประกอบด้วยโรงแรมในเครือสตาร์วูด 

โอเต็ล  แอนด์ รีสอร์ท 2 แห่ง ได้แก่ เดอะ คิโรโระ                
ทริบิวท์ พอร์ตโฟลิโอ โรงแรมหรูภายใต้แบรนด์  “ทริ
บิวท์ พอร์ตโฟลิโอ” แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิค และ เชอราตัน ออกไกโด คิโรโระ รีสอร์ท  โรงแรมระดับห้า
ดาวที่อยู่ติดลานสกี  นอกจากนี้ ยังเป็นพันธมิตรกับกลุ่มสกีชั้นน าของโลกคือ NZ Ski หนึ่งในผู้น าของสกีรี
สอร์ทในออสเตรเลียนิวซีแลนด์และ Powder Alliance  
เครือข่ายสกีชั้นน าในอเมริกา นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกบัการเล่นสกี หรือ สโนว์บอร์ด class สอน
สก ีโรงเรียนสอนสกสี าหรับเดก็ กิจกรรมในลานหิมะ Snow Pak ขนาดใหญ่ นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอด
เขา ชมวิวงดงามพร้อมเคาะระฆังแห่งความรัก  ผ่อนคลายด้วยออนเซนทั้ งแบบกลางแจ้งและในร่ม และ

ภัตตาคารที่มีถึง 9 แห่ง   จากนั้นน าคณะทุกท่าน นัง่
กระเชา้กอนโดล่า ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร     
(ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที) น าทุกท่านขึ้ น                   

สู่  ยอดเขาอาซาริ (ASARI) เพื่อไปสั่นระฆังแห่ง

ความรัก “ระฆงัแห่งความรกั” สุดโรแมนติกมีความ

เชื่อว่า…ถ้าใครได้ลั่นระฆัง และอธิฐานเกีย่วกบัความรัก

จะสมหวัง   อกีทั้งยังเป็นที่นิยมของคนหนุ่มสาวอกีด้วย

“เพียงเขย่าระฆงัใหด้งักงัวาน ตั้งสติ...แลว้ขอพร มา

ลุน้ว่าคุณจะสมหวงัหรือไม ่”  (ฉากหนึ่งในภาพยนตแ์ฟนเดยแ์ฟนกนัแค่วนัเดียว) 

(KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรกั ส ัน่ระฆงั ตามรอยหนงั แฟนเดย  ์“แฟนกนัแค่วนัเดียว”)  

 

    จากนั้นใหท้่านอิสระตามอทัยาศยั ไดส้นุกสนานกิจกรรมต่างๆมากมายภายในรีสอรม์คิโรโระแห่งนี้  

- แถมฟรี..กจิกรรม Snow Park 2 ชั่วโมง (Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana)  
   (ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่นเคร่ืองเล่นแต่ละชนิดขึ้นกบัสภาพภูมิอากาศ และ การแขง็ตัวของหิมะ)  

- แถมฟรี..กจิกรรมเล่นสก ี(Ski) หรือ สโนว์บอร์ด  

   (รวมอุปกรณ ์ชุดเสื้ อผา้ครบชุด และ Lift Ticket 1 Day pass)  
- แถมฟรี..น าท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นไปบนเขาความยาว 4 กโิลเมตร ไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari   
   (ขอสงวนสิทธิ์การเปิด-ปิดกระเช้าตามสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนั้น) 
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หรือ หากท่านตอ้งการ ชมโบสถแ์สนโรแมนติก ฉากทีพ่ระเอกเด่นชยั ขอนางเอกนุย้ แตง่งาน ท่านก็

สามารถเขา้ชมได ้
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ศูนยอ์าหารของโรงแรม (4) แบบคูปองมูลค่า 1,500 เยน 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมที่พกั (5)  อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ  
 

ที่พกั   โรงแรม THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL (HOKKAIDO)  (ระดบั 5 ดาว) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่          คิโรโระรีสอรท์ – เมอืงโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน ้ า - อดีตท าเนียบรฐับาล  

                  โรงงานช็อกโกแล็ต – สวนโอโดริ – ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์– ตลาดถนนคนเดนิทานูกิโคจิ 

                  พิเศษ!!เมนูขาปูยกัษ ์3 ชนิด พรอ้ม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ตไ์ม่อั้น ชือ่ดงัของฮอกไกโด  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (6) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เมืองโอตารุ ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตก

ของเมืองซัปโปโร ล้อมรอบไปด้วยภูเขาจนได้ชื่อว่า 

"เมืองแห่งภูเขา"  แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 

1,140 เมตร และเชื่อม ต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่ งใน

สมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการ

ขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็นเส้นทาง

ในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตาร ุ

ออกไปยังท่ าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น 

พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศัย กบัอาคารเก่าแก่ริมคลอง

และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทาง   จากนั้นน าท่าน

ชม โรงงานแกว้ ให้ท่านได้เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จาก

โรงงานแก้วที่มีเสียงของเมืองโอตารุ    ท่านจะได้ต่ืน

ตากับเคร่ืองประดับและตกแต่ง ที่ท ามาจากแก้ว

มากมายหลากหลายรูปแบบ หรือท่านจ าเลือกชม 

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี คนทั่วไปแนะน าอาจท าให้คุณ

คิดว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีเพียงตึกเดียว แต่จริงๆแล้ว 

Otaru Music Box Museum แห่งนี้ มีอ ยู่ด้วยกัน ถึง              
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6 ตึกไม่ไกลกันในถนนสาย Sakaimachi โดย Main Hall จะเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุด และใกล้กันมี หอนาฬิกาไอ

น ้ า อยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จุดที่ใครๆกต้็องแวะเกบ็ภาพที่ระลึก ด้านในมีด้วยกนั 3 ชั้น เป็น

ส่วนที่มีของให้เลือกชมเลือกซื้อมากที่สุด ทั้งกล่องดนตรีแบบคลาสสิค แบบหมุนไขลาน ตุ๊กตา โคมไฟ ชุดน า้

ชา กรอบรปู ที่แขวนผนัง ข้าวของสไตล์ญี่ปุ่ นและอกีมากมายที่จัดวางไว้อย่างเกไ๋กเ๋หมือนเปิดบ้านให้ชม ซึ่ง

ต้องขอบอกว่ามีทุกรูปแบบให้เลือกสรร ตึก Hall Number2 จะเป็น Antique Museum ต้ังอยู่เฉียงจากตึก

หลักซึ่งต้องข้ามถนนมา ในส่วนนี้ แสดงเคร่ืองดนตรีโบราณยุคเก่าๆที่หลายชิ้นท าจากไม้ แกะสลักลวดลาย

อย่างประณีตหรือบางชิ้นเราแทบไม่เคยเหน็ โชว์กลไกการท างานภายในของกล่องดนตรี และยังมีการเปิดให้

ในการฟังเสียงอัตโนมัติจากเคร่ืองดนตรีชิ้ น เก่าแก่อย่างออร์แกนทุกๆ 1 ชม. รอบละ 15 นาทีด้วย...  “ 

ดงันั้นใครจะไปแอบใชเ้วทยม์นตแ์บบในเรื่องก็ตระเตรียมเวลาใหพ้อดีนะจ๊ะ”  

(ฉากหนึ่งในภาพยนตรแ์ฟนเดย ์..แฟนกนัแค่วนัเดียว) 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  
 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ที่หมู่บ้านอชิิยะ 

(Ishiya) เจ้าดัง ต้นต ารับจากออกไกโด ผู้ผลิตของฝาก

ขึ้นชื่อ อย่างขนม Shiroi Koibito  ที่นี่นักท่องเที่ยวต่าง

แห่แหนกนัเข้ามาชมโรงงานไม่เว้นทุกเทศกาล อสิระให้

ท่านเดินชมห้องต่างๆ ต้ังแต่ห้องโชว์กล่องเกบ็ช็อคโก

แลต ถ้วยน ้าชาจากอังกฤษ ฯลฯ ให้ถ่ายรูปได้ตามใจ

ชอบ และซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงซปัโป น าท่านชม "อดีต

ท า เนี ย บ รัฐ บ าล "  (Old Hokkaido Government 

Building) หรือตึกแดง อกีหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด 

เพราะความสวยงามของที่นี่ที่ เป็นอาคารสไตล์นีโอ

บาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดง ทั้งหลัง โดยลอก

แบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ 

สหรัฐอเมริกา  ตึกแดงหลังนี้ ใช้เป็นที่ท าการรัฐบาลอ

อกไกโดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมา

นานถึง 80 ปี  ก่อนที่ จะย้ายไปที่ท าการหลังให ม่   

จากนั้นน าท่านชม หอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์ทาง

ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของเกาะออกไกโด เพราะเป็น

ตัวแทนของการพัฒนาเกาะออกไกโดด้วยเทคโนโลยี

จากสหรัฐอเมริกา ต้ังแต่ 100 กว่าปีก่อน หอนาฬิกานี้

ได้รับการประกาศให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ

ของชาติ โดยปัจ จุบั น เปิดเป็นพิพิ ธภัณฑ์อีกด้วย   

จากนั้นเดินทางสู่ สวนโอโดริ สถานที่ จัดเทศกาลหิมะ
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ของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL)  ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ งของญี่ปุ่ น  แต่ช่วงนี้ จะเป็น ช่วง Peak 

Seasons ราคาจะค่อนข้างสูงมาก และจะจัดเป็นประจ าในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ ์ซึ่งจะมีการจัดงานเทศกาล

หิมะ  (SNOW FESTIVAL 2018 )  7 วัน  และปีหน้าจะตรงกับ ช่วงเดินทางระหว่างวันที่  5 – 11 

กุมภาพันธ ์2561 แต่ถ้าในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงฤดูร้อน จะมีการจัดตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานา

พันธุ ์ อิสระตามอทัยาศัยให้ท่านได้ถ่ายรปูกบัภาพบรรยากาศโดยรอบ  ซึ่งท่านสามารถมองเหน็ ซปัโปโรทีวี

ทาวเวอร ์(Sapporo T.V. Tower) ที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางเข้าสวนโอโดริ ซึ่งสร้างในปี ค.ศ.1957และมีความ

สูงถึง142.7 เมตร (ฉากหนึ่งในภาพยนตรแ์ฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว) จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ตลาด

ถนนคนเดินทานูกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิงเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะส าหรับจับจ่ายซื้อหาของฝาก

จากออกไกโดเป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตก

ของใจกลางเมืองซัปโปโร ปัจจุบันและถูกเรียกว่า `ทานุกิโคจิ` ในช่วงปีเมจิที่ 6 ในชุมชนร้านค้ามีร้านทั้งเก่า

และใหม่สลับสับเปลี่ยนเข้ามาทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวมา

จับจ่ายใช้สอยมากมายเป็นแหล่งช้อปป้ิงที่เต็มไปด้วยความคึกคักและมีชีวิตชีวา (ฉากหนึ่งในภาพยนตร์

แฟนเดย…์แฟนกนัแค่วนัเดียว) 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)  พิเศษ!! เมนู ขาปูยกัษ ์3 ชนิด ช่ือดงัของฮอกไกโดพรอ้ม

น ้ าจ้ิมรสเด็ด และ อาหารนานาชาติ มมีากมายหลายชนิดที่มีให้เลือกกนัจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเล

ทั้งหลายที่สดมาก ๆ ต้ังแต่ หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น า้ 

กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน ซูชิ และ ไอไลทท์ี่ชาวไทยรอคอย คือ ปูออกไกโด นั่นเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่พกั   โรงแรม MERCURE SAPPORO HOTEL หรือ  (เทียบเทา่ 4 ดาว) 
 
 

วนัที่หา้         สนามบนิชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม  (9) 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกทา่นเดินทางสู่สนามบนิชิโตเซ่ เพื่อท าการเช็คอินทต์ัว๋เครื่องบนิ และสมัภาระ.... 
 

10.00 น. กลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย  เที่ยวบนิที่ TG 671  (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน) 
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15.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน….. 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  
 

 

ประกาศ!!! เนื่องจากสายการบินไทย ( TG ) มีการแจ้งปรับราคาภาษีน า้มัน ตาม
เส้นทางต่างๆ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้นไป  ทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตปรับราคา

ทัวร์ญ่ีปุ่น ทุกพีเรียดการเดินทาง ต้ังแต่ โปรแกรมตุลาคม 2560 - มกราคม 2561  โดยมีการปรับราคาขึ้น 

800 บาททุกพีเรียดการเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และ ขออภัยมา ณ ที่นี้  

 
อตัราค่าบริการ : ทวัรเ์ต็มรูปแบบ 5 วนั 3 คืน (TG) 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัที ่02 – 06 / 08 - 12 ธนัวาคม 2560  

วนัที ่24 - 28 มกราคม 2561  

วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 2561 

วนัที ่ 02-06 มนีาคม 2561  / 14-18 มนีาคม 2561 
อตัราค่าบริการ/ท่าน ราคา/ท่าน 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ   55,700.- 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน    55,700.- 

เดก็อายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (เตียงเสริม)    55,700.- 

เดก็อายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (ไม่เตียงเสริม)   52,700.- 

เดก็อายุ 0-2 ปี   พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน       (ไม่มีเตียงเสริม)   12,700.- 

พักห้องเด่ียว      8,900.- 

กรณีมีต๋ัวเคร่ืองบิน หักเงนิ  15,000.- 
 

หมายเหตุ 

1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 

 

อตัรานี้ รวม  

 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
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(ณ วนัที ่ 05/09/2559) หากภาษีน า้มัน และ ภาษีสนามบนิเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ลูกค้าช าระส่วนต่างที่

เพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง 

 ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน 

 ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

 ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ น า้หนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม  

 มัคคุเทศกบ์รรยายไทย 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

          ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกนัภัย  (หรรษา TA25)  
 

อตัรานี้ ไมร่วม 

 กรณีปรับเพิ่มอตัราค่าภาษีเชื้ อเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

 และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรณุาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ราคานี้  ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

 ค่าทิปไกด ์และ คนขบัรถ (วนัละ 200 บาท X 5 วนั  =  1,000 บาท/ลูกคา้ 1 ทา่น / ทรปิการเดินทาง) 

 ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเวน้วีซ่าใหแ้ก่ประเทศไทย ทา่นล่ะ 1,850.- บาท 
 

 

การช าระเงิน 
1. ทางบริษัทฯ ขอรับมดัจ า 20,000 บาท ส าหรับการจองเมื่อที่นั่งยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน 

2. ส่วนที่เหลือทัง้หมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั (การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบหรือเชค็ธนาคาร

ถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสิทธยิกเลิกต๋ัวที่นั่งของผู้เดินทาง )  

3. กรุณาจดัส่งเอกสารส าหรบัยื่นวีซ่าก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 1 เดือน หรือ ไมน่อ้ยกว่า 20 วนั  

4. กรณุาระบุชื่อฝ่ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันทีเ่ดินทางด้วยน่ะค่ะ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก  

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวซ่ีาผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. เนื่องจากต๋ัวเป็นแบบไม่สามารถคืนทีน่ั่งได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี และ กรณี การยกเลิก 

    การเดินทางในวนัเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ น ไม่มี การคืนเงนิทั้งหมดไม่ 

    ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  หรือ กรณียกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ า 

    ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra  
    Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่ามัดจ า หรือ เตม็จ านวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุ๊ปการเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
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4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน 

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า 

    ท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในคณะนี้ จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 35 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเชื้ อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ

สายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า... 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

การท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง 

ๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด

หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ น)  ทางผู้จัด ขอ

สงวนสิทธกิารคืนเงนิสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่ างท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่ นหรือปัญหาต่าง ๆ 

ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะน าไปยัง

ประเทศนั้น ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง

ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธคืินเงนิมัดจ าทุกกรณี  

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสิทธิ์

ในการหักเงนิในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงือ่นไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก

เกบ็เพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ

สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการ

ช าระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง

แบบช าระเตม็มีเงือ่นไข  

 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ

บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงนิให้ส าหรับค่าบริการนั้น ๆ  
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 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ  านาจของผู้จัดก ากบัเท่านั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ กรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอืน่ๆ 

 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ

น าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกนัทุกชิ้นไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 

1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก  าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกร

ตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น และประเทศญี่ปุ่ น มี

กฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอก 

เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอตัราที่สูงมาก  

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 


