รหัสโปรแกรม : 14894 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

เดินทาง : ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563

โดยสายการบินระดับ 5 ดาว “ ไทยแอร์เวย์ ”
พิเศษ!! สะสมไมล์ ROP ได้ 25 %
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
20:00 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ
คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2
สายการบิน ไทย (TG) กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง === HAPPY TOGETHER โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และ อานวยความสะดวกด้ านสัมภาระเช็คอินแก่ทุกท่าน…..
**เคาน์เตอร์เช็ คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออก 30 นาที

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
23:55 น.

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครื่อง)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันที่สอง
08:20 น.

สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบ็ทสึ - จิ โกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บา้ นดาเตะจิ ไดมุระ
ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั หลังผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งโนโบริ เ บ็ ท สึ เมื อ งที่เ ต็ม ไปด้ ว ยบ่ อน้า แร่ ท่ีมี ชื่ อ เสีย งที่สุด บนเกาะฮอกไกโด
พาท่านชม จิ โ กกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่ างว่ า “หุบ เขานรก” อยู่ ในเขตอุทยานแห่ งชาติ
Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่น่ีมีท้งั บ่อโคลนและบ่อนา้ ร้ อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจาย

ไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้ อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็ นแหล่งกาเนิดนา้ แร่และ
ออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด (ฉากหนึ่งในภาพยนต์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วนั เดียว กับคา
ยอดฮิตที่นางเอกถามพระเอก “ มาจ้องตากันสัก 1 นาทีไหม? ณ หุบเขานรก ”
ทางเข้ าหุบเขาจะมี สัญลักษณ์เป็ นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ หน้ าตาอาจจะดูน่ากลัวไปหน่อย
แต่ น่ี เ ป็ น ยั กษ์ดีท่ีจ ะคอยคุ้ มกัน ภั ยให้ ผู้ มาเยือน
ดังนั้นทุกบริเวณพื้นที่ของที่น่ี ไม่ว่าจะเป็ นร้ าน
ขายของที่ ร ะลึ ก ห้ องน้ า จะมี ป้ ายต่ างๆที่ มี
สัญลักษณ์รูปยักษ์ให้ เห็นโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์
ระหว่ างการเดิ น ทางเข้ าไปจะมีเ ส้ น ทางเดิน ชม
ธรรมชาติให้ เดินเที่ยวชมได้ บริเวณนี้จะมีโรงแรม
ตั้งขึ้นจานวนมากเพราะใกล้ กบั แหล่งบ่อนา้ แร่จาก
ธรรมชาติ ท าให้ โรงแรมมี อ อนเซ็ น ให้ บริ ก าร
นักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เมื่อเดินใกล้ เข้ าไปบริเวณ
หุบเขาจะมีไอกามะถันพวยพุ่ งออกมาตลอดเวลา บางบริเวณก็จะมีบ่อโคลนเดือดซึ่งเกิดจากความร้ อนใต้
พิภพผุด ขึ้นมาไม่ขาดสาย แนะนาว่ าถ้ าใครเป็ นภูมิแพ้ หรือกลัวว่ าจะเหม็นกลิ่น กามะถัน (จริงๆกลิ่นก็ไ ม่
รุนแรงเท่าไหร่นัก) ควรจะพกหน้ ากากอนามัยหรือผ้ าเช็ดหน้ ามาปิ ดจมูกด้ วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย

จากนั้นนาท่านชม หมู่บา้ นดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็ นหมู่บ้านจาลองวิถีชีวิตของ
ชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีท้งั หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้ านค้ า หมู่บ้านนินจา ซามูไร

โดยนักท่องเที่ยว จะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้ เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณ นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็ น
พ่อค้ า ซามูไร นินจา เดินไปมา และ สามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะ ท่านจะได้ เพลิดเพลินไป
กับบรรยากาศเอ็นเตอร์เทนเมนท์สดุ ประทับใจ มีท่ใี ห้ แปลงกายเป็ นเจ้ าชายเจ้ าหญิงของญี่ปุ่นหรือ นินจา การ
แสดงกายกรรมของนินจา และการแสดงทักษะการใช้ ดาบ และภายในหมู่บ้านการกแต่งของร้ านอาหารทั้ง
ภายนอกและภายในก็เป็ นแบบสมัยเอโดะ

คา่
ที่พกั

วันที่สาม

รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั (2)
โรงแรม NOBORIBETSU SEKISUITEI HOTEL (ระดับ 4 ดาว)

คิโรโระรีสอร์ท –ให้ท่านสนุ กสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชัวโมงเต็
่
ม

พิเศษ!! นาท่านขึ้ นกระเช้าไปสัน่ ระฆังบนยอดเขาอาซาริ ขอความรัก
ตามรอยหนังภาพยนตร์ “แฟนเดย์” – พักสุดหรู!!
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)

คิโรโระรีสอร์ท 1 คืน

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ คิโรโระ รีสอร์ท พาท่านไปย่าหิมะขาว ที่ Kiroro Resort สกี รีสอร์ตแห่ งแรกของ
คนไทยบนเกาะฮอกไกโด... คิโรโระ รีสอร์ท เป็ นที่ร้ จู ักของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะกระแสภาพยนตร์รัก
อย่าง “แฟนเดย์...แฟนกันแค่วนั เดียว” ที่ใช้ คิโร
โระ รีสอร์ทเป็ นสถานที่ถ่ายทาหลัก และสร้ างความ
ประทับใจให้ กับคนดูมาแล้ วเมื่อ 2 ปี ที่แล้ ว จึงทา
ให้ สกีรีสอร์ทแห่งนี้เป็ นที่กล่าวถึงอย่างมาก ห้ องพัก
ของคิ โรโระ มีหลายแบบทั้งเตียงเดี่ ยว เตียงคู่ ไป
จนถึ ง ห้ อง 4 เตี ย ง (กรณี อัพ เกรด) ที่ส ามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มากันเป็ นครอบครัวให้ ได้ อยู่
รวมกัน อย่ างอบอุ่น ได้ แถมเมื่อ มองออกไปนอก
หน้ าต่ า ง จะเห็น หิ มะโปรยปรายเป็ นละอองขาว
พราวพลิ้ว หลายคนทีเ่ คยมาเยือนคิโรโระ จะพูด
เป็ นเสียงเดียวกันว่า หิมะทีน่ เี่ ป็ น “fresh snow ”
เพราะสะอาด ขาว นุ่ มเป็ นปุย โดยเฉพาะสาหรับ
นักสกีแล้ ว ที่น่ี เป็ นอีกหนึ่ ง เดสติเ นชั่น ...ที่ไ ม่ค วร
พลาด จากนั้ นนาคณะทุกท่ าน นัง่ กระเช้ากอนโด
ล่า ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 20 นาที ) ไปบนยอดเขาอาซาริ ที่สูงจากระดับน้าทะเล ถึง 1,180 เมตร บนเขา Nisa (นิ สะ)
หรือ ระฆังแห่งความรัก ที่ว่ากันว่าใครก็ตามที่ต้องการสมหวังในความรัก สามารถมาลั่นระฆังเพื่อขอพรใน
เรื่องของความรักได้ และบนยอดเขาอาซาริแห่งนี้ ยังได้ ชื่อว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของฮอกไกโด
ด้ วยนอกจากระฆังขอพรแล้ ว มีความเชื่อว่า…ถ้ าใครได้ ล่นั ระฆัง และอธิษฐานเกี่ยวกับความรักจะสมหวัง อีก
ทั้งยังเป็ นที่นิย มของคนหนุ่ มสาวอีกด้ วย จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธ ยาศัย ให้ท่านได้ได้สนุ กสนานกับ
กิจกรรมสโนว์พาร์คต่างๆมากมาย อาทิ สโนว์โมบิล สโนว์บานานา สโนว์สเลด
- แถมฟรี..กิจกรรม Snow Park 2 ชั่วโมง (Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana)
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่นเครื่องเล่นแต่ละชนิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ การแข็งตัวของหิมะ)
- แถมฟรี..นาท่านขึ้นกระเช้ ากอนโดล่า ขึ้นไปบนเขาความยาว 4 กิโลเมตร ไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari
(ขอสงวนสิทธิ์การเปิ ด - ปิ ดกระเช้ าตามสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนั้น)

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ณ ศูนย์อาหารของโรงแรม
หากท่านต้องการ เข้าชม หรือ ถ่ายรูป โบสถ์แสนโรแมนติก ซึ่งเป็ นฉากที่พระเอกขอนางเอกแต่งงาน ใน
โบสถแห่งนี้ ซึ่งถือว่าเป็ นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ชื่อดัง แฟนเดย์ ที่แสนโรแมนติกมากๆ ก็สามารถ
สอบถามทางไกด์ได้ ( เวลาในการเปิ ด – ปิ ด โบสถ์ต้องเช็คกับทางโรงแรมอีกครั้ง )

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั (4) อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ

ที่พกั

THE KIRORO SKI RESORT ระดับ 5 ดาว (พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน)

** เพือ่ ให้ท่านได้ผ่อนคลายจากการเหนื่อยล้ามาทั้งวัน ท่านสามารถไปแช่ออนเซ็นได้ฟรี ซึ่งเป็ นบริการ
ของทางโรงแรม ซึ่งมีหอ้ งแยกหญิง – ชาย ให้ท่านได้เลือกใช้บริการ **
วันที่สี่

ถ่ายรูปคลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ า – โรงงานช็อกโกแลต
ชมอดีตทาเนียบรัฐบาล (ตึกแดง) - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – เมนู พิเศษ!!

บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดขึ้ นชือ่ ของเกาะฮอกไกโด พร้อม อาหารนานาชาติ
ทานไม่อ้ นั !!
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (5)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร นาท่าน ชมคลองโอตารุ เป็ น
สัญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ งโอตารุ ที่นั ก ท่ อ งเที่ย วนิ ย มมา
ถ่ายภาพที่น่ีเพื่อเป็ นที่ระลึก หากเดินทางมายังเมือง โอ
ตารุแล้ วไม่ได้ ถ่ายรูปกับคลองแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ
ในช่วงฤดูหนาวคลองแห่งนี้จะปกคลุมไปด้ วยหิมะที่ขาว
โพลน ทาให้ ช่วงหน้ าหนาวนั กท่องเที่ยวนิ ยมมาเยือน
สถานที่แห่งนี้เป็ นอย่างมาก จากนั้นนาท่านชม โรงงาน
แก้ว ตั้งอยู่เลียบริมคลองโอตารุ ด้ านบนเป็ นหอคอยคู่
หลังคาเป็ นโดมไว้ สาหรับชมวิวภายในโรงงาน

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมวิธกี ารทาเครื่องแก้ว และ ยังสามารถซื้อของฝากที่ทาจากแก้ วลวดลาย
น่ารักๆหลากหลายรูปแบบติดไม้ ติดมือกลับบ้ านได้ อกี ด้ วย และท่านสามารถเลือกชมกล่องดนตรี

ณ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ เห็นว่าได้ รับความนิยมอย่างมากคือ MAIN HALL หรืออาคารหลักซึ่งมีความ
โดดเด่น และเป็ นโซนที่มีของฝากของที่ระลึกวางขายมากมาย นอกจากของฝากแล้ วยังสามารถทดลองเล่น
กล่องดนตรี (ในโซนที่เข้ ามีตัวอย่างให้ ลองเล่น) ว่าเราจะเลือกเพลงไหน มีเพลงไหนถูกใจเป็ นพิเศษบ้ าง ทา
ให้ การดูของฝากไม่น่าเบื่ออีกต่อไป จากนั้นนาท่านไปชม หอนาฬิกาไอน้ า นาฬิกาไอน้าเก๋ๆ ที่แวนคูเวอร์
เขามอบให้ เมืองโอตารุเป็ นที่ระลึก นาฬิกาเรือนนี้ต้งั อยู่ท่รี ้ านพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีน้ ีเองเห็นสวยๆ อย่างนี้
นาฬิกาเรือนนี้เก่าแก่มาก ทั้งยังเป็ นนาฬิกาไอนา้ โบราณที่ยังใช้ ได้ ดีซ่ึงเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น
นาฬิ กานี้ ยัง ถือ เป็ นหนึ่ ง ในแลนด์ม าร์ ค ประจ าเมื องโอตารุ โดยในทุก ๆ 15 นาที นาฬิกาเรื อนนี้ จะมี
เสียงดนตรีดังขึ้นเป็ นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยวยิ่งนัก ทัง้ ยังเป็ นหนึง่ ในโลเคชัน่ ของภาพยนตร์ไทยชือ่ ดังเรือ่ ง
‘แฟนเดย์’แฟนกันแค่วนั เดียว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
จากนั้น นาท่านไปชิมของฝากขึ้น ชื่อของฮอกไกโดที่
โรงงานช็อกโกแลต “Ishiya Chocolate Factory”
เป็ นโรงงานในเมืองซัป โปโรที่ผ ลิต ช็อกโกแลตอัน
เลื่ องชื่อ อย่ าง Shiroi Koibito คุ กกี้สอดไส้ ไ วท์
ช็อกโกแลตที่ทาจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ ากัน ว่ า
อร่อยที่สดุ ในญี่ปุ่น ทาให้ คุกกี้สอดไส้ ไวท์ชอ็ กโกแลต
อย่าง Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ
จนกระทั่งกลายมาเป็ นของฝากยอดนิ ยมติดอัน ดับ
สูงสุด ของเกาะฮอกไกโดนั่ นเอง นอกจากของฝาก
แสนอร่ อ ยแล้ ว ภายในบริ เ วณของโรงงานผลิ ต
ช็อกโกแลตยั ง มีส่ ว นของพิ พิธ ภั ณ ฑ์ มีสวนสาหรั บ
นั่ ง เล่ น มี ร้ า นอาหารอร่ อยๆ ให้ ไ ด้ เลื อ กชิ ม หรื อ
อาจจะลองเข้ าคอร์สทาคุกกี้ด้วยก็ได้ และสาหรับใคร
ที่เป็ นแฟนพันธุแ์ ท้เค้ ก ขอบอกว่าเค้ กบุฟเฟ่ ต์ของที่น่ี
เค้ าอร่ อ ยมาก โดยราคาอยู่ ท่ีหั ว ละ 1,500 Yen
สาหรับผู้ ใหญ่ และ 600 Yen สาหรับเด็ก หรือจะ
ทานเป็ นแบบเซ็ตก็ได้ เช่นกัน

นาท่านไปยั ง “ทาเนี ย บรัฐ บาลเก่าฮอกไกโด” (Former Hokkaido Government Office Building)
旧北海道庁舎
(Akarenga) อะคะเร็ ง งะ ใน
ภาษาญี่ ปุ่ นแปลว่ า อิฐ สีแ ดง เริ่ม ก่อ สร้ างเมื่ อ ปี
พ.ศ.2416 เป็ นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา
โดยลอกแบบมาจากอาคารทาเนี ยบรัฐ บาลแห่ ง
รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้ อิฐจานวนกว่ า
2.5 ล้ า นก้ อ น ล้ ว นแต่ เ ป็ นอิฐ ที่ท าจากหมู่ บ้ า น
Shiroishi และ Toyohira ซึ่งเป็ นหมู่บ้านใกล้ ๆ
เมื อ ง Sapporo ตึ ก แดงหลั ง นี้ ใช้ เ ป็ นที่ท าการ
รัฐ บาลฮอกไกโดตั้งแต่ ปีพ.ศ.2429 และใช้ งาน
ต่อเนื่องยาวนานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ ายไปที่ทาการ
หลั งใหม่ ภายในอาคารมีอุ ปกรณ์เ ครื่ อ งใช้ ข อง
ท่านผู้ว่าการเมือง และมีนิทรรศการแสดงภาพถ่าย
และเรื่ อ งราวความเป็ นมาของเมื อ ง Hokkaido

“ไฮไลท์ ช่ ว งฤดู ห นาว..หิ ม ะตกปกคลุ ม
บริ เวณหน้าอาคาร ทาให้บ รรยากาศรอบๆ
สวยงามเหมือนภาพวาดเลยทีเดียว จากนั้นนาท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์คู่เมือง ถือว่ า
เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงกว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้
เก่าแก่มากจนได้ กลายเป็ นสัญลักษณ์ท่สี าคัญ ของเมืองซัปโป จากนั้นนาท่านไปยัง สวนโอโดริ สถานที่จัด
เทศกาลหิมะของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL) ในช่วงฤดูหนาวหิมะตกปกคลุมก็จะเป็ นจุ ดถ่ายรูปที่สวยงาม
อีกจุดเลยทีเดียว และท่านยังสามารถมองเห็น ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo T.V. Tower) ที่ต้งั ตระหง่าน
อยู่ทางเข้ า สวนโอโดริ ที่มีความสูงถึง 142.7 เมตร
คา่

เมนู พิเศษ!!บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดขึ้ นชื่อของ
เกาะฮอกไกโด พร้อม อาหารนานาชาติ ทานไม่อ้ นั !! ให้ ท่านเลือกทานกันจนเลือกไม่ถูก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (7)

เลยทีเดียว ทั้งอาหารทะเลสดๆ อาทิ หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม
กุ้งแม่นา้ ปลาแซลมอนสดๆ และเมนูอาหารญี่ปุ่น ซาชิมิ ซูชิ และเมนูป้ ิ งย่างเนื้อหมู เนื้อวัว ระดับพรีเมี่ยม

ที่พกั

โรงแรม DAIWA HOTEL SAPPORO ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า (ย่ านช็อปปิ้ ง)

วันที่หา้
เช้า

เมืองซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม (8)
ให้ ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ได้ อย่างเต็มที่ เรามีสถานที่แนะนาสาหรับผู้รักการช็อปปิ้ งดังนี้ค่ะ

ย่า นซู ซูกิ โ นะ (SUSUKINO)เป็ นย่ านที่รวบรวมร้ าน ช้ อ ปปิ้ ง ห้ า งสรรพสิน ค้ า ร้ านนั่ งชิ ลนั่ ง ดื่มต่ างๆ
ร้ านอาหาร ร้ านขายอุปกรณ์อิเล็ก โทรนิ กส์ และอื่น ๆ อีกมากมายให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งได้ จุ ใจ เช่ น ร้ านBIG
CAMERA จาหน่ ายกล้ องดิจิตอล, เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์,ร้ าน100เยน,ร้ าน UNIQLO ขาย
เสื้อผ้ าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้ าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสาอางขึ้นชื่อของญี่ปุ่น
ตลาดถนนคนเดินทานู กิโคจิ แหล่งช้ อปปิ้ งเก่าแก่ หนึง่ ในโลเคชัน่ ของภาพยนตร์ ‘แฟนเดย์’ ตลาดแห่งนี้
มีร้านค้ าทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออก และตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกัน
ด้ วยหลังคาโครงสร้ างที่ไว้ ป้องกันฝนตก หรือ แดดร้ อนให้ กับนั กท่องเที่ยวที่มาจับจ่ ายซื้อสินค้ า โดยเริ่ม
ตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ ตลาดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้ สอยมากมาย เป็ นแหล่งช้ อป
ปิ้ งที่เ ต็มไปด้ ว ยความคึ กคั กมีชีวิ ต ชีว า อาทิ เสื้อผ้ าแฟชั่น ร้ านขนมหวาน ไอศกรีม ฯลฯ และร้ านค้ าที่
รวบรวมทุกสิ่งที่ไว้ ท่นี ่ี ก็คือ "ร้านดองกิ โฮเต้" Don.ki หรือ ร้าน มัตสึโมโต้ "Matsumoto”
เจอาร์ทาว อาคารสูง 38 ชั้นที่ต้งั ตระหง่านอยู่ทางประตูทิศใต้ ของสถานี JP ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ
ไว้ ด้วยกัน อาทิเช่น ช้ อปปิ้ งเซ็นเตอร์ โรงแรม JP ทาวเวอร์โฮเต็ล นิกโกะซัปโปโร, ออฟฟิ ศ, จุ ดชมวิว T38
และอืน่ ๆ เป็ นต้ น ศูนย์การค้ าใต้ ดิน ‘เอเปี ย’ ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็ นจุ ดสังเกต มี
ร้ านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้ านขนมมันจูเก่าแก่ ก็มาเปิ ดสาขาอยู่ด้วย ที่ ‘เอสต้ า’ มีศูนย์อาหารสไตล์
ธีมพาร์ค ‘ราเม็ง รีพลับบลิค ซัปโปโร’ และร้ านขายส่งเครื่องไฟฟ้ า สวนบนดาดฟ้ า และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ’
ซึ่งเป็ นศูนย์สรรพสินค้ าใต้ ทางยกระดับที่มี 2 ชั้นคือ ระหว่างชั้น 1 และชั้นใต้ ดินที่ 1 ของสถานี JR ซัปโปโร
ทางตะวันออกจรดตะวันตก สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งด้ วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ สม
ดังความหมายของชื่อคือทางเดินเล่นในภาษาสเปน ที่ช้นั ใต้ ดิน 1 ถึงชั้น 6 ของ ‘ซัปโปโร สเตลล่า เพลส’ มี
ร้ านขายของและร้ านอาหาร ส่วนชั้น 7 มีโรงภาพยนตร์ ซีเนม่า คอมเพล็กซ์ และที่ช้ ัน 9 ยังมีภัต ตาคาร
อาหารฝรั่งเศส มิคุนิ ซัปโปโรอีกด้ วย

** อิสระอาหารเที่ยง และ อาหารคา่ เพือ่ ไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ งของท่าน **
ที่พกั

โรงแรม DAIWA HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรื อ เทียบเท่ า (ย่ านช็อปปิ้ ง)

วันที่หก
เช้า

สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม (9)
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ เพือ่ ทาการเช็คอินตัว๋ เครือ่ งบิน และสัมภาระ

10.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)

15.50 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…..
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

หมายเหตุ : ในกรณีสภาพอากาศไม่เอื้ ออานวยไม่สามารถขึ้ น
กระเช้าไปสันกระดิ
่
ง่ บนยอดเขาอาซาริ และไม่สามารถเล่น
กิจกรรม Snow park ได้ ทางบริษทั ฯ จะคืนเงินให้ท่านละ
4,500 เยน หรือเงินไทย 1,300 บาท
อัตราค่าบริการ : ทัวร์ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน
กาหนดการเดิ นทาง

ผู้ใหญ่ / เด็ก
ห้องละ 2 ท่าน

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

( เด็ก 2 ปี ขึน้ ไป – 12 ปี ) *( เด็ก 2 ปี ขึน้ ไป – 6 ปี )*

พักเดี่ยว
เพิ่ ม

วันที่ 16 - 21 มกราคม 63

55,900

54,900

53,900

13,900

วันที่ 05 – 10 มีนาคม 63

53,900

53,900

53,900

13,900

วันที่ 17 – 22 มีนาคม 63

53,900

53,900

53,900

13,900

** เด็กทารกอายุตา่ กว่า 2 ขวบ ( ณ วันเดินทาง ) กรุณาเช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจอง ***

**เด็กตั้งแต่ 7 ปี ขึ้ นไปทางโรงแรมที่ญปี่ นส่
ุ่ วนใหญ่บงั คับเด็กต้องมีเตียง**

**ราคาจอยแลนด์ ไม่ใช้ตวั๋ เครื่องบิน ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ หักค่าตัว๋ ออก
20,000 บาท จากราคาทัวร์**

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
(ณ วันที ่ 20/10/61) หากภาษีนา้ มัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลกู ค้าชาระส่วน
ต่างทีเ่ พิ่มขึ้นตามความเป็ นจริง
ค่าห้ องพักโรงแรมห้ องละ 2-3 ท่าน ** โรงแรมคิโรโระ ไม่มีหอ้ ง Double Bed **
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
มัคคุเทศก์บรรยายไทย

ค่าประกันอุบัติเหตุค้ ุมครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกันภัย (หรรษา TA25)

อัตรานี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้ องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้ งไกด์)
ราคานี้ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ

ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ (วันละ 200 บาท X 6 วัน = 1,200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน / ทริปการเดินทาง)
ค่าวีซ่าเดีย่ ว กรณีประเทศญีป่ ุ่ นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท

การชาระเงิน
1. ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจาทัวร์ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง
2. ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่
ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกตัว๋ ที่น่งั ของผู้เดินทาง )

เงื่อนไขการยกเลิก
1) สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
2) เนื่องจากตัว๋ เป็ นแบบไม่สามารถคืนที่น่ังได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถยกเลิกได้ ทุกกรณี และ กรณี การ
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปนุ่ ไม่มี การ
คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หรือ กรณียกเว้ นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจา
กับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมด
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
3) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจา หรือ เต็มจานวน กรณีกรุ๊ปปิ ดการขายแล้ว แล้ ว
4) กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5) เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 15 ท่านผูใ้ หญ่ข้นึ ไป และในกรณีทีผ่ โู ้ ดยสารไม่ครบคณะ









ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
ในกรณีท่มี ีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใดๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศสาย
การบิน...
รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า...
หนัง สือ เดิ นทาง ต้ อ งมีอ ายุ เหลื อ ใช้ งานไม่ น้ อ ยกว่ า 6 เดื อ น และ ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ รั บ เฉพาะผู้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กับผู้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จัดได้ ชาระให้ กับ
สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้
บริก ารตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือ ได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่ าตั๋วเครื่ องบินให้ แก่
ท่าน)
หากมีเพื่ อ นหรื อ ญาติของท่านต้ อ งการร่ วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่ างท่อ งเที่ยวในประเทศญี่ ปุ่นหรื อปั ญ หา
ต่าง ๆ ตลอดจนข้ อแนะนากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่ืน
เพื่อที่จะนาไปยังประเทศนั้น ๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย
ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจาทุกกรณี
หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่าวันดังกล่ าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ ชาระล่ วงหน้ าไปแล้ วจานวนมาก ขอ
สงวนสิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง

 คณะเดินทางช่ วงวั นหยุ ด หรือ เทศกาลที่ต้อ งการั นตีมัดจาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อ นไขหรื อ เที่ยวบินเหมาลา
Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืน
เงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่ าผู้
ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่ าใช้ จ่ายที่ท่านได้
จ่ายให้ กับ ผู้จัด เป็ นการชาระแบบยืนยันการใช้ บริ การแบบผู้ จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาระค่ าใช้ จ่าย
ทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูให้ บริการในแต่ละแห่งแบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงาน
ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ า แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ คาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณีท่ผี ้ ู
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี
เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล
สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุ ด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้ าสิ่งของดังกล่ าวมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์มากกว่ าที่กาหนด รวมถึง
สิ่งของที่มีลัก ษณะคล้ ายกั บ อาวุ ธ เช่ น กรรไกรตั ดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้ อ งใส่ ก ระเป๋ าใบใหญ่ แ ละฝาก
เจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ ามนาเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ที ามาจากพืช และ
เนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจาก
สิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

