หากท่านร่วมเดินทางไปกับเรา กับทัวร์ตามรอยแฟนเดย์ ท่านจะได้รบั สิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. พักสกีรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว ห้ องพักสุดหรู พร้ อมสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน The Kiroro, A Tribute Portfolio
Hotel จานวน 2 คืน (ตึกเดียวกับฉากในภาพยนตร์ แฟนเดย์ แฟนกันแค่วนั เดียว )
2. ถ่ายรูปสถานที่เที่ยวตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วนั เดียว” ที่พระเอกนางเองชื่อดัง มิว เต๋อ
ไปถ่ายทาภาพยนตร์เรื่องนี้ ให้ ท่านได้ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกใน The Kiroro Resort 5 ดาวแห่งนี้
3. ฟรี!! ขึ้นกระเช้ ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาริ สั่นระฆังขอพรแห่งความรัก (Love Bell) ว่ากันว่า ...ถ้ าได้ ส่นั ระฆังทีน่ ี่
แล้ วจะได้ คู่ หรือสมหวังในเรื่องความรัก
4. แถมฟรี!! กิจกรรม Snow park อาทิ สโนว์บานาน่า สโนบอร์ด สโนโมบิล หรือ กิจกรรมสกี พร้ อมอุปกรณ์ครบชุด
ให้ ท่านได้ สนุกสนานโดยไม่ ต้องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
5. ได้ อน
ิ ท์กบั หนังแฟนเดย์ โดยมี VTR เปิ ดประกอบในแต่ละสถานที่ รวมทั้งเจาะลึกสถานที่ใน Kiroro Resort ซึ่ง
หากไม่ได้ มากับทัวร์เราก็อาจจะไม่ได้ เห็น Crest , Kiroro Town , โบสถ์ที่ใช้ ในการถ่ายทาภาพยนตร์เรื่องนี้
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โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

20:30 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2
สายการบิ น ไทย (TG) กรุ ณ าสัง เกตป้ ายรับ คณะเดิ น ทาง === 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.

วันที่สอง
08:20 น.

บินลัดฟ้ าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

สนามบินชิโตเซ่ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – โนโบริเบ็ทสึ – ฟาร์มหมี (รวมตัว๋ ค่าเข้า)
ถึงสนามบินนานาชาติสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว
...
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไป
ด้ ว ยบ่อน ้า แร่ ที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะออกไกโด ซึ่ง
ได้ มีแหล่งกาเนิดนา้ ออนเซ็น ออนเซนโนโบริเบทสึ
เป็ นผลพลอยได้ ที่เ กิดจากการระเบิดของปากปล่อง
ภูเขาไฟที่มีเส้ น ผ่ านศุน ย์กลางที่ยาวถึง 450เมตร
และทุ กๆนาทีจะมีนา้ ร้ อนผุดออกมามากถึง 3,000
ลิตร และน ้าที่ไหลออกมาก็ร้อนมาก วัดสูงสุดได้
มากกว่า130℃ ถ้ าได้ เดินไปตามทางจนถึงในสุด จะ
พบว่าบริเวณรอบๆเต็ม ไปด้ ว ยไอน ้าจนไม่ส ามารถ
มองอะไรเห็ น แล ะจากหอคอยเราก็ส ามารถ
มองเห็น การพุ่งตัวขึ้ นมาของแก๊สภูเ ขาไฟ และน ้า
ร้ อนได้ พร้ อมกับได้ กลิ่น ของกามะถัน จากนั้น น า
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ท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก … มาจ้องตากันสัก 1 นาทีไหม? ณ หุบเขานรก… (ฉากหนึ่ง
ในภาพยนตร์แฟนเดย์…แฟนกันแค่ วนั เดียว) นาท่านเที่ยวชม บ่ อโคลนเดือดธรรมชาติ ที่กระจายอยู่เต็ม
บริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้ อนใต้ พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัส กับบ่อโคลน
อย่างใกล้ ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้ าซึ่งแม้ จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้ านก็ให้ ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก...
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ฟาร์มหมีสีน้ าตาล ซึ่งมีถ่นิ กาเนิด
อยู่แถวไซบีเรียและที่มีอยู่ที่เกาะออกไกโดเท่านั้น ปัจจุบัน นี้
ได้ กลายเป็ นสัตว์ใกล้ สูญพัน ธ์ และหาดูได้ ยากเต็มที อิสระ
ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีนา้ ตาลที่
จะคอยมาขออาหาร อย่ างน่ า รัก น่ าชั ง ให้ ท่ า นได้ สั ม ผั ส
ใกล้ ชิดกับหมีสีนา้ ตาล อิสระให้ ท่านได้ เลือกชมและซื้อของ
ที่ระลึกต่างๆ ของที่นี่กบั เวอร์ช่นั หมีสีนา้ ตาลที่มีหลากหลาย
อิริยาบถ...จากนั้น เดิน ทางสู่ คิ โรโระรีสอร์ท ยังได้ รับการ
จัดอัน ดับจาก National Geographic ให้ เ ป็ น1 ใน 20 สถานที่ท่ องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่ งปี
Best of The World List ที่นักท่ องเที่ยวไม่ ควรพลาดอย่ างยิ่ง.....

2016

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั (2) อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ

ที่พกั

โรงแรม THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL (HOKKAIDO) (ระดับ 5 ดาว)
สถานที่หลักในการถ่ายทา ภาพยนต์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วนั เดียว

หรือ

2016

หมายเหตุ : ให้ ท่ านสัม ผัสกับการอาบน ้าแร่ ญี่ปุ่น (ออนเซ็น ) เพื่อเป็ น การพักผ่ อนจากการที่ได้ เ หน็ด
เหนื่อยกับการเดิน ทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซึ่งการแช่ น ้าแร่ธรรมชาติเ ชื่อในเรื่องการบารุงการ
ไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบารุงผิวพรรณให้ เปล่งปลั่งมีน ้า
มีนวล ตามอัธยาศัยหรือท่านเลือกพักผ่อนในห้ องพัก
วันที่สาม

คิโรโระรีสอร์ท – อิสระตามอัทยาศัยให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK
หรือ กิจกรรมเล่นสกี (SKI) (รวมอุปกรณ์ครบชุด ) – ขึ้ นกระเช้าไปสันระฆั
่
งบนยอดเขา Asari
(KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรัก สันระฆั
่
ง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วนั เดียว”)
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เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
คิโรโระ รีส อร์ท มีจุ ดเด่ น คือ เป็ นสกีรีส อร์ท ที่มีหิมะใน
แบบ power snow ซึ่ งเป็ นหิ ม ะที่ มี คุ ณ ภาพยอดเยี่ ย ม
ระดับโลก คิโรโระ ประกอบด้ วยโรงแรมในเครือสตาร์วูด
โอเต็ ล แอนด์ รี ส อร์ ท 2 แห่ ง ได้ แก่ เดอะ คิ โ รโระ
ทริบิ ว ท์ พอร์ต โฟลิ โอ โรงแรมหรูภ ายใต้ แบรนด์ “ทริ
บิว ท์ พอร์ตโฟลิโอ” แห่ งแรกในเอเชียแปซิฟิค และ เชอราตัน ออกไกโด คิโรโระ รีส อร์ท โรงแรมระดับห้ า
ดาวที่อยู่ติดลานสกี นอกจากนี้ยังเป็ น พัน ธมิตรกับกลุ่ม สกีช้ันน าของโลกคือ NZ Ski หนึ่งในผู้น าของสกีรี
สอร์ทในออสเตรเลียนิวซีแลนด์และ Powder Alliance
เครือข่ายสกีช้นั นาในอเมริกา นักท่ องเที่ยวสามารถเพลิดเพลิน กับการเล่น สกี หรือ สโนว์บอร์ด class สอน
สกี โรงเรียนสอนสกีสาหรับเด็ก กิจกรรมในลานหิมะ Snow Pak ขนาดใหญ่ นั่งกระเช้ ากอนโดล่ าขึ้น สู่ยอด
เขา ชมวิว งดงามพร้ อมเคาะระฆังแห่ งความรัก ผ่ อนคลายด้ วยออนเซนทั้ งแบบกลางแจ้ งและในร่ ม และ
ภัตตาคารที่ มีถึง 9 แห่ ง จากนั้น น าคณะทุ กท่ าน นัง่
กระเช้า กอนโดล่ า ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
(ใช้ร ะยะเวลาประมาณ 20 นาที ) น าทุ ก ท่ านขึ้ น
สู่ ยอดเขาอาซาริ (ASARI) เพื่ อ ไปสั่ น ระฆั ง แห่ ง
ความรัก “ระฆัง แห่ งความรัก ” สุดโรแมนติกมีความ
เชื่อว่า …ถ้ าใครได้ ล่นั ระฆัง และอธิฐานเกีย่ วกับความรัก
จะสมหวัง อีกทั้งยังเป็ นที่นิยมของคนหนุ่มสาวอีกด้ วย
“เพียงเขย่าระฆังให้ดงั กังวาน ตั้งสติ...แล้วขอพร มา
ลุน้ ว่าคุณจะสมหวังหรือไม่ ” (ฉากหนึ่งในภาพยนต์แฟนเดย์แฟนกันแค่วนั เดียว)
(KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรัก สันระฆั
่
ง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วนั เดียว”)
จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัทยาศัย ได้สนุกสนานกิจกรรมต่างๆมากมายภายในรีสอร์มคิโรโระแห่งนี้
- แถมฟรี..กิจกรรม Snow Park 2 ชั่วโมง (Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana)
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ นเครื่องเล่ นแต่ ละชนิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ การแข็งตัวของหิมะ)
- แถมฟรี..กิจกรรมเล่นสกี (Ski) หรือ สโนว์บอร์ด
(รวมอุ ปกรณ์ ชุดเสื้ อผ้าครบชุด และ Lift Ticket 1 Day pass)
- แถมฟรี..นาท่านขึ้นกระเช้ ากอนโดล่า ขึ้นไปบนเขาความยาว 4 กิโลเมตร ไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari
(ขอสงวนสิทธิ์การเปิ ด-ปิ ดกระเช้ าตามสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนั้น)
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หรือ หากท่านต้องการ ชมโบสถ์แสนโรแมนติก ฉากทีพ่ ระเอกเด่นชัย ขอนางเอกนุย้ แต่งงาน ท่านก็
สามารถเข้าชมได้
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์อาหารของโรงแรม (4) แบบคู ปองมูลค่า 1,500 เยน

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั (5) อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ

ที่พกั

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

วันที่สี่

คิโรโระรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ า - อดีตทาเนียบรัฐบาล
โรงงานช็อกโกแล็ต – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – ตลาดถนนคนเดินทานู กิโคจิ

พิเศษ!!เมนู ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ ต์ไม่อ้นั ชือ่ ดังของฮอกไกโด
เช้า
บ่าย

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
ของเมื องซัปโปโร ล้ อมรอบไปด้ ว ยภูเ ขาจนได้ ชื่อว่ า
"เมืองแห่งภูเ ขา" แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว
1,140 เมตร และเชื่ อ มต่ อ กั บ อ่ า วโอตารุ ซึ่ ง ใน
สมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ ถูกใช้ เป็ นเส้ นทาง
ในการขนส่ งสิ น ค้ าจากคลั งสิน ค้ าในตัว เมื อ งโอตารุ
ออกไปยั งท่ าเรื อ บริเ วณปากอ่ าว ให้ ท่ า นเดิ น เล่ น
พร้ อมถ่ ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลอง
และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทาง จากนั้นน าท่ าน
ชม โรงงานแก้ว ให้ ท่ านได้ เ ลือ กซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ์จ าก
โรงงานแก้ ว ที่มีเสียงของเมืองโอตารุ ท่านจะได้ ตื่น
ตากั บ เครื่ อ งประดั บ และตกแต่ ง ที่ ท ามาจากแก้ ว
มากมายหลากหลายรูป แบบ หรือ ท่ านจ าเลื อ กชม
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี คนทั่วไปแนะน าอาจทาให้ คุณ
คิดว่ าพิพิธภัณ ฑ์แห่ งนี้มีเพียงตึกเดียว แต่ จริงๆแล้ ว
Otaru Music Box Museum แห่ ง นี้ มี อ ยู่ ด้ วยกั น ถึ ง
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6 ตึกไม่ ไกลกันในถนนสาย Sakaimachi โดย Main Hall จะเป็ นตึกที่ใหญ่ที่สุด และใกล้ กันมี หอนาฬิกาไอ
น้ า อยู่ด้านหน้ าซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง จุดที่ใครๆก็ต้องแวะเก็บ ภาพที่ระลึก ด้ านในมีด้วยกัน 3 ชั้น เป็ น
ส่วนที่มีของให้ เลือกชมเลือกซื้อมากที่สุด ทั้งกล่องดนตรีแบบคลาสสิค แบบหมุนไขลาน ตุ๊กตา โคมไฟ ชุดนา้
ชา กรอบรูป ที่แขวนผนัง ข้ าวของสไตล์ญี่ปุ่นและอีกมากมายที่จัดวางไว้ อย่างเก๋ไก๋เหมือนเปิ ดบ้ านให้ ชม ซึ่ง
ต้ องขอบอกว่ ามีทุ กรูปแบบให้ เลือกสรร ตึก Hall Number2 จะเป็ น Antique Museum ตั้งอยู่เฉี ยงจากตึก
หลักซึ่งต้ องข้ ามถนนมา ในส่ว นนี้แสดงเครื่องดนตรีโบราณยุคเก่าๆที่หลายชิ้น ทาจากไม้ แกะสลักลวดลาย
อย่างประณีตหรือบางชิ้นเราแทบไม่เคยเห็น โชว์กลไกการทางานภายในของกล่องดนตรี และยังมีการเปิ ดให้
ในการฟั งเสียงอัตโนมัติจ ากเครื่องดนตรีช้ ิน เก่าแก่อย่างออร์แกนทุกๆ 1 ชม. รอบละ 15 นาทีด้ว ย... “
ดังนั้นใครจะไปแอบใช้เวทย์มนต์แบบในเรื่องก็ตระเตรียมเวลาให้พอดีนะจ๊ะ ”
(ฉากหนึ่งในภาพยนตร์แฟนเดย์ ..แฟนกันแค่วนั เดียว)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ที่หมู่บ้านอิชิยะ
(Ishiya) เจ้ าดัง ต้ น ตารับจากออกไกโด ผู้ผลิตของฝาก
ขึ้นชื่อ อย่างขนม Shiroi Koibito ที่นี่นักท่องเที่ยวต่าง
แห่แหนกันเข้ ามาชมโรงงานไม่เว้ นทุกเทศกาล อิสระให้
ท่านเดิน ชมห้ องต่างๆ ตั้งแต่ ห้องโชว์กล่ องเก็บช็อคโก
แลต ถ้ ว ยน ้าชาจากอังกฤษ ฯลฯ ให้ ถ่ายรูปได้ ตามใจ
ชอบ และซื้อเป็ นของฝากกลับบ้ าน
จากนั้นนาท่านเดิน ทางสู่ เมืองซัปโป นาท่านชม "อดีต
ท า เนี ย บ รั ฐ บ า ล " ( Old Hokkaido Government
Building) หรือตึกแดง อีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ ควรพลาด
เพราะความสวยงามของที่นี่ ที่ เ ป็ นอาคารสไตล์ นีโ อ
บาร๊อคอเมริกาที่สร้ างด้ ว ยอิฐสีแดง ทั้งหลัง โดยลอก
แบบมาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์
สหรัฐ อเมริกา ตึกแดงหลังนี้ใช้ เป็ น ที่ท าการรัฐ บาลอ
อกไกโดตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2429 และใช้ ต่ อเนื่ องยาวมา
นานถึ ง 80 ปี ก่ อ นที่ จ ะย้ ายไปที่ ท าการหลั ง ใหม่
จากนั้น น าท่านชม หอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์ท าง
ประวัติ ศาสตร์ที่สาคัญของเกาะออกไกโด เพราะเป็ น
ตัว แทนของการพัฒ นาเกาะออกไกโดด้ ว ยเทคโนโลยี
จากสหรัฐ อเมริกา ตั้งแต่ 100 กว่าปี ก่อน หอนาฬิกานี้
ได้ รับการประกาศให้ เ ป็ น สมบัติทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ
ของชาติ โดยปั จ จุ บั นเปิ ดเป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อี ก ด้ วย
จากนั้นเดินทางสู่ สวนโอโดริ สถานที่ จัดเทศกาลหิม ะ
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ของทุ ก ๆปี ( SNOW FESTIVAL) ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของญี่ ปุ่ น แต่ ช่ ว งนี้ จะเป็ นช่ ว ง Peak
Seasons ราคาจะค่ อนข้ างสูงมาก และจะจัดเป็ นประจาในช่ วงต้ นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีการจัดงานเทศกาล
หิ ม ะ ( SNOW FESTIVAL 2018 ) 7 วั น และปี หน้ าจะตรงกับ ช่ ว งเดิ น ทางระหว่ า งวั น ที่ 5 – 11
กุม ภาพัน ธ์ 2561 แต่ ถ้าในช่ว งฤดูใบไม้ ผลิหรือช่ วงฤดูร้อน จะมีการจัดตกแต่ งด้ วยไม้ ดอกไม้ ประดับนานา
พันธุ์ อิสระตามอัทยาศัยให้ ท่านได้ ถ่ายรูปกับภาพบรรยากาศโดยรอบ ซึ่งท่านสามารถมองเห็น ซัปโปโรทีวี
ทาวเวอร์ (Sapporo T.V. Tower) ที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางเข้ าสวนโอโดริ ซึ่งสร้ างในปี ค.ศ.1957และมีความ
สูงถึง142.7 เมตร (ฉากหนึ่งในภาพยนตร์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วนั เดียว) จากนั้นน าท่านช้ อปปิ้ ง ตลาด
ถนนคนเดินทานู กิโคจิ แหล่งช้ อปปิ้ งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสาหรับจับจ่ายซื้อหาของฝาก
จากออกไกโดเป็ นชุมชนร้ านค้ าประมาณ 200 ร้ านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตก
ของใจกลางเมืองซัปโปโร ปั จจุบัน และถูกเรียกว่า `ทานุกิโคจิ` ในช่วงปี เมจิที่ 6 ในชุม ชนร้ านค้ ามีร้านทั้งเก่า
และใหม่ สลับสับเปลี่ยนเข้ ามาทั้งร้ านขายของที่ระลึก ร้ านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็ น ต้ น มีนักท่ องเที่ยวมา
จับจ่ายใช้ สอยมากมายเป็ น แหล่งช้ อปปิ้ งที่เต็มไปด้ ว ยความคึกคักและมีชีวิตชีว า (ฉากหนึ่งในภาพยนตร์
แฟนเดย์…แฟนกันแค่วนั เดียว)
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (8) พิเศษ!! เมนู ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด ชื่อดังของฮอกไกโดพร้อม
น้ าจิ้ มรสเด็ด และ อาหารนานาชาติ มีมากมายหลายชนิดที่มีให้ เลือกกันจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเล
ทั้งหลายที่สดมาก ๆ ตั้งแต่ หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่นา้
กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน ซูชิ และ ไอไลท์ที่ชาวไทยรอคอย คือ ปูออกไกโด นั่นเอง

ที่พกั

โรงแรม MERCURE SAPPORO HOTEL หรือ (เทียบเท่า 4 ดาว)

วันที่หา้
เช้า

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม (9)
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อทาการเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบิน และสัมภาระ....

10.00 น.

กลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
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15.50 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…..
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

ประกาศ!!! เนื่องจากสายการบินไทย ( TG ) มีการแจ้ งปรับราคาภาษีนา้ มัน ตาม
เส้ นทางต่างๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็ นต้ นไป ทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตปรับราคา
ทัวร์ญี่ปนุ่ ทุกพีเรียดการเดินทาง ตั้งแต่ โปรแกรมตุลาคม 2560 - มกราคม 2561 โดยมีการปรับราคาขึ้น
800 บาททุกพีเรียดการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขออภัยมา ณ ที่น้ ี

อัตราค่าบริการ : ทัวร์เต็มรูปแบบ 5 วัน 3 คืน (TG)
กาหนดการเดินทาง
ว ันที่ 02 – 06 / 08 - 12 ธ ันวาคม 2560
ว ันที่ 24 - 28 มกราคม 2561
ว ันที่ 28 กุมภาพ ันธ์ – 04 มีนาคม 2561
ว ันที่ 02-06 มีนาคม 2561 / 14-18 มีนาคม 2561
อัตราค่าบริการ/ท่าน
ราคา/ท่าน
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

(ไม่มีเตียงเสริม)

พักห้ องเดี่ยว
กรณีมีตั๋วเครื่องบิน หักเงิน

55,700.55,700.55,700.52,700.12,700.8,900.15,000.-

หมายเหตุ
1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทั้งนี้ข้ นึ อยู่ตามความเหมาะสม
อัตรานี้ รวม
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
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(ณ วันที่ 05/09/2559) 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 มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกันภัย (หรรษา TA25)
อัตรานี้ 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
ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (วันละ 200 บาท X 5 วัน = 1,000 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน / ทริปการเดินทาง)
ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปนยกเลิ
ุ่
กการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท
การชาระเงิน
1. ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจา 20,000 บาท สาหรับการจองเมื่อที่น่งั ยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน
2. ส่วนที่เหลือทัง้ หมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่ ครบหรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสิทธิยกเลิกตั๋วที่น่งั ของผู้เดินทาง )
3. กรุณาจัดส่งเอกสารสาหรับยื่นวีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน หรือ ไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
4. กรุณาระบุชื่อฝ่ ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันทีเ่ ดินทางด้ วยน่ะค่ะ
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
2. เนื่องจากตั๋วเป็ นแบบไม่สามารถคืนทีน่ ่งั ได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถยกเลิกได้ ทุกกรณี และ กรณี การยกเลิก
การเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ไม่มี การคืนเงินทั้งหมดไม่
ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หรือ กรณียกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจา
ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจา หรือ เต็มจานวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุ๊ปการเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
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4. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เ ดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 35 ท่านผู้ใหญ่ ข้ นึ ไป และในกรณีที่ผ้ ูโดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้ าต้ องการเดินทาง
 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่ าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศ
สายการบิน...
 รายการท่ องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่ จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ท ราบ
ล่วงหน้ า...
 หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้ อยกว่ า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ น การชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จัดได้ ชาระให้ กับสายการบินและสถานที่ต่าง
ๆ แบบชาระขาดเช่ นกัน ก่อนออกเดิน ทาง ฉะนั้น หากท่านไม่ได้ ร่วมเดิน ทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ ด้ว ยสาเหตุใด
หรือได้ รับการปฏิเ สธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัด ขอ
สงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้ แก่ท่าน)
 หากมีเ พื่ อนหรือญาติ ของท่ านต้ องการร่ ว มเดิ น ทางท่ องเที่ ยวระหว่ างท่ องเที่ ยวในประเทศญี่ ปุ่ นหรือ ปั ญ หาต่ า ง ๆ
ตลอดจนข้ อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จ ะนาไปยัง
ประเทศนั้น ๆ หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่ าต้ องไม่ เป็ น สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจาทุกกรณี
 หากยกเลิกก่อนออกเดิน ทางน้ อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ ายที่ได้ ชาระล่ว งหน้ าไปแล้ วจ านวนมาก ขอสงวนสิท ธิ์
ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่ว งวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงือ่ นไขหรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight
หรือ Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่ านตัว แทนในประเทศหรือต่ างประเทศ จะไม่ มีการคืน เงิน มัดจ าหรือค่ าทัว ร์
ทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้น จากภาษีเชื้อเพลิงที่ท างสายการบินอาจจะมีการเรียก
เก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ
สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่ าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการ
ชาระแบบยืน ยันการใช้ บริการแบบผู้จัดเป็ น ตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริการในแต่ล ะแห่ ง
แบบชาระเต็มมีเงือ่ นไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกีย่ วข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดาเนิน โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ลูกค้ า แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้น ๆ
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 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้ จัด ไม่ มีสิทธิในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเ อกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่ างๆ กรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอนื่ ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จ ะ
นาติดตัวขึ้น เครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่ เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เ กิน 1 ลิตร และต้ องนาออกมาให้ เ จ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ
1 ใบเท่านั้น ถ้ าสิ่งของดังกล่ าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่ น กรรไกร
ตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้ องเครื่องบิน เท่ า นั้น และประเทศญี่ปุ่น มี
กฎหมายห้ ามน าเข้ าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุ กชนิดเข้ าประเทศ เช่ น ผัก ผลไม้ ส ด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก
เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”
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