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 แฟนกันแค่วันเดียว )
2. ถ่ายรูปสถานที่เที่ยวตามรอยภาพยนตร์ช่ ือดัง “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว” ที่พระเอกนางเองชื่อดัง มิว เต๋อ
ไปถ่ายทาภาพยนตร์เรื่องนี้ ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกใน The Kiroro Resort 5 ดาวแห่งนี้
3. ฟรี!! ขึ้นกระเช้ ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาริ สั่นระฆังขอพรแห่งความรัก (Love Bell) ว่ากันว่า ...ถ้ าได้ ส่นั ระฆังที่น่ี
แล้ วจะได้ คู่ หรือสมหวังในเรื่องความรัก
4. แถมฟรี!! กิจกรรม Snow park อาทิ สโนว์บานาน่า สโนบอร์ด สโนโมบิล หรือ กิจกรรมสกี พร้ อมอุปกรณ์ครบชุด
ให้ ทา่ นได้ สนุกสนานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
5. ได้ อน
ิ ท์กบั หนังแฟนเดย์ โดยมี VTR เปิ ดประกอบในแต่ละสถานที่ รวมทั้งเจาะลึกสถานที่ใน Kiroro Resort ซึ่ง
หากไม่ได้ มากับทัวร์เราก็อาจจะไม่ได้ เห็น Crest , Kiroro Town , โบสถ์ท่ใี ช้ ในการถ่ายทาภาพยนตร์เรื่องนี้

โปรแกรมการเดินทาง
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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.

วันทีส่ อง
08:20 น.

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

สนามบินชิโตเซ่ – จิ โกกุดานิ (หุบเขานรก) – โนโบริเบ็ทสึ – ฟาร์มหมี (รวมตัว๋ ค่าเข้า)
ถึงสนามบินนานาชาติสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั หลังผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว...
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้ วยบ่อ
น้ า แ ร่ ที่ มี ชื่ อ สี ย งที่ สุ ด บ น เก าะฮ อ ก ไก โด ซึ่ งได้ มี
แหล่ งกาเนิ ดน้าออนเซ็น ออนเซนโนโบริเบทสึ เป็ นผล
พลอยได้ ท่ีเกิดจากการระเบิ ดของปากปล่ อ งภูเขาไฟที่มี
เส้ นผ่านศุนย์กลางที่ยาวถึง 450เมตร และทุกๆนาทีจะมี
น้า ร้ อ นผุ ด ออกมามากถึ ง 3,000ลิ ต ร และน้า ที่ไหล
ออกมาก็ร้อนมาก วัดสูงสุดได้ มากกว่า130℃ ถ้ าได้ เดินไป
ตามทางจนถึงในสุด จะพบว่าบริเวณรอบๆเต็มไปด้ วยไอ
น้า จนไม่ ส ามารถมองอะไรเห็น และจากหอคอยเราก็
สามารถมองเห็นการพุ่งตัวขึ้ นมาของแก๊สภูเขาไฟ และนา้
ร้ อ นได้ พ ร้ อ มกับ ได้ ก ลิ่ น ของก ามะถัน จากนั้ น น าท่า น
เดินทางสู่ จิ โกกุดานิ หรือ หุบเขานรก … มาจ้องตากัน
สั ก 1 น าที ไห ม ? ณ หุ บ เขาน รก … (ฉ ากหนึ่ ง ใน
ภาพยนตร์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วนั เดียว) นาท่านเที่ยว
ชม บ่ อโคลนเดือดธรรมชาติ ที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่ง
เกิดจากความร้ อนใต้ พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่ อสัมผัสกับบ่ อโคลนอย่างใกล้ ชิด
นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้ าซึ่งแม้ จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้ านก็ให้ ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก...

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
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บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ฟาร์มหมีสีน้ าตาล ซึ่งมีถ่นิ กาเนิด
อยู่แถวไซบีเรียและที่มีอยู่ท่เี กาะฮอกไกโดเท่านั้น ปัจจุบันนี้
ได้ กลายเป็ นสัตว์ใกล้ สูญพันธ์ และหาดูได้ ยากเต็มที อิสระ
ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีนา้ ตาลที่
จะคอยมาขออาหาร อย่ า งน่ า รั ก น่ า ชั ง ให้ ท่ า นได้ สั ม ผั ส
ใกล้ ชิดกับหมีสีนา้ ตาล อิสระให้ ท่านได้ เลือกชมและซื้อของ
ที่ระลึกต่างๆ ของที่น่ีกบั เวอร์ช่ันหมีสนี า้ ตาลที่มีหลากหลาย
อิริยาบถ...จากนั้นเดินทางสู่ คิโรโระรีสอร์ท ยังได้ รับการ
จัดอัน ดับ จาก National Geographic ให้ เป็ น 1 ใน 20 สถานที่ท่อ งเที่ยวที่ดีท่ีสุดแห่ งปี
Best of The World List ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง.....

2016

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมทีพ่ กั (2) อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ

ทีพ่ กั

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

หรื อ

2016

หมายเหตุ : ให้ ท่านสัมผัสกับการอาบน้าแร่ ญ่ี ปุ่น (ออนเซ็น ) เพื่ อเป็ นการพั กผ่ อนจากการที่ได้ เหน็ด
เหนื่อยกับการเดินทางหรือทากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซึ่งการแช่นา้ แร่ธรรมชาติเชื่อในเรื่องการบารุงการ
ไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบารุงผิวพรรณให้ เปล่งปลั่งมีนา้
มีนวล ตามอัธยาศัยหรือท่านเลือกพักผ่อนในห้ องพัก
วันทีส่ าม

เช้า

คิโรโระรีสอร์ท – อิสระตามอัทยาศัยให้ท่านได้สนุ กสนานกับกิจกรรม SNOW PARK
หรือ กิจกรรมเล่นสกี (SKI) (รวมอุปกรณ์ครบชุด) – ขึ้ นกระเช้าไปสัน่ ระฆังบนยอดเขา Asari
(KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรัก สัน
่ ระฆัง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วนั เดียว”)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
คิโรโระ รีสอร์ท มีจุดเด่นคือ เป็ นสกีรีสอร์ ทที่มีหิมะใน
แบบ power snow ซึ่ ง เป็ นหิ ม ะที่ มี คุ ณ ภาพยอดเยี่ ย ม
ระดับโลก คิโรโระ ประกอบด้ วยโรงแรมในเครือสตาร์วูด
โฮเต็ ล แอนด์ รี ส อร์ ท 2 แห่ ง ได้ แก่ เดอะ คิ โ รโระ
ทริ บิ วท์ พอร์ ตโฟลิ โอ โรงแรมหรู ภ ายใต้ แ บรนด์ “ทริ
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บิวท์ พอร์ตโฟลิโอ” แห่ งแรกในเอเชียแปซิฟิค และ เชอราตัน ฮอกไกโด คิโรโระ รีสอร์ท โรงแรมระดับห้ า
ดาวที่อยู่ติดลานสกี นอกจากนี้ยังเป็ นพันธมิตรกับกลุ่มสกีช้ันนาของโลกคือ NZ Ski หนึ่งในผู้นาของสกีรี
สอร์ทในออสเตรเลียนิวซีแลนด์และ Powder Alliance
เครือข่ายสกีช้ันนาในอเมริกา นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นสกี หรือ สโนว์บอร์ด class สอน
สกี โรงเรียนสอนสกีสาหรับเด็ก กิจกรรมในลานหิมะ Snow Pak ขนาดใหญ่ นั่งกระเช้ ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอด
เขา ชมวิวงดงามพร้ อมเคาะระฆังแห่ งความรั ก ผ่ อนคลายด้ วยออนเซนทั้งแบบกลางแจ้ งและในร่ ม และ
ภั ตตาคารที่มีถึ ง 9 แห่ ง จากนั้ น น าคณะทุ กท่าน นัง่
กระเช้า กอนโดล่ า ระยะทางประมาณ 4 กิ โลเมตร
(ใช้ร ะยะเวลาประมาณ 20 นาที ) น าทุ ก ท่ า นขึ้ น
สู่ ยอดเขาอาซาริ (ASARI) เพื่ อไปสั่ น ระฆั ง แห่ ง
ความรัก “ระฆังแห่ งความรัก ” สุดโรแมนติก มีความ
เชื่อว่า…ถ้ าใครได้ ล่ันระฆัง และอธิฐานเกี่ยวกับความรัก
จะสมหวัง อีกทั้งยังเป็ นที่นิยมของคนหนุ่มสาวอีกด้ วย
“เพียงเขย่าระฆังให้ดงั กังวาน ตั้งสติ...แล้วขอพร มา
ลุน้ ว่าคุณจะสมหวังหรือไม่ ” (ฉากหนึง่ ในภาพยนต์แฟนเดย์แฟนกันแค่วนั เดียว)
(KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรัก สัน
่ ระฆัง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วนั เดียว”)
จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัทยาศัย ได้สนุกสนานกิจกรรมต่างๆมากมายภายในรีสอร์มคิโรโระแห่ งนี้
- แถมฟรี..กิจกรรม Snow Park 2 ชั่วโมง (Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana)
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่นเครื่องเล่นแต่ละชนิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ การแข็งตัวของหิมะ)
- แถมฟรี..กิจกรรมเล่นสกี (Ski) หรือ สโนว์บอร์ด
(รวมอุปกรณ์ 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
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์อาหารของโรงแรม (4) แบบคูปองมูลค่า 1,500 เยน

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมทีพ่ กั (5) อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ

ทีพ่ กั

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

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

พิเศษ!!เมนู ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ ต์ไม่อ้ นั ชื่อดังของฮอกไกโด
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
ของเมื อ งซั ป โปโร ล้ อ มรอบไปด้ วยภูเขาจนได้ ช่ื อว่ า
"เมืองแห่ งภูเขา" 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 งสิน ค้ า จากคลั งสิน ค้ า ในตั วเมื อ งโอตารุ
ออกไปยั ง ท่ า เรื อ บริ เวณปากอ่ า ว ให้ ท่ า นเดิ น เล่ น
พร้ อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลอง
และวิ วทิวทัศน์ ท่ีสวยงามตลอดทาง จากนั้นนาท่าน
ชม โรงงานแก้ว ให้ ท่ า นได้ เลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
โรงงานแก้ วที่มีเสียงของเมืองโอตารุ ท่านจะได้ ต่ ืน
ตากั บ เครื่ อ งประดั บ และตกแต่ ง ที่ ท ามาจากแก้ ว
มากมายหลากหลายรู ป แบบ หรื อ ท่ า นจ าเลื อ กชม
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี คนทั่วไปแนะนาอาจทาให้ คุณ
คิดว่ าพิ พิธภัณ ฑ์แห่ งนี้มีเพี ยงตึก เดียว แต่จริงๆแล้ ว
Otaru Music Box Museum แห่ ง นี้ มี อ ยู่ ด้ วยกั น ถึ ง
6 ตึ ก ไม่ ไกลกั น ในถนนสาย Sakaimachi โดย Main
Hall จะเป็ นตึกที่ใหญ่ ท่ีสุด และใกล้ กันมี หอนาฬิกา
ไอน้ า อยู่ ด้ านหน้ าซึ่ งเป็ นสัญ ลั ก ษณ์ ของเมื อ ง จุ ด ที่
ใครๆก็ต้องแวะเก็บ ภาพที่ระลึ ก ด้ านในมี ด้วยกัน 3
ชั้น เป็ นส่วนที่มีของให้ เลื อกชมเลือกซื้อมากที่สุด ทั้ง
กล่ อ งดนตรี แ บบคลาสสิค แบบหมุ น ไขลาน ตุ๊ก ตา
โคมไฟ ชุดนา้ ชา กรอบรูป ที่แขวนผนัง ข้ าวของสไตล์ญ่ีปุ่นและอีกมากมายที่จัดวางไว้ อย่างเก๋ไก๋เหมือนเปิ ด
บ้ านให้ ชม ซึ่งต้ องขอบอกว่ามีทุกรู ปแบบให้ เลือกสรร ตึก Hall Number2 จะเป็ น Antique Museum ตั้งอยู่
เฉี ย งจากตึ ก หลั ก ซึ่ งต้ อ งข้ ามถนนมา ในส่ ว นนี้ แสดงเครื่ อ งดนตรี โบราณยุ ค เก่ าๆที่ ห ลายชิ้ นท าจากไม้
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แกะสลักลวดลายอย่างประณีตหรือบางชิ้นเราแทบไม่เคยเห็น โชว์กลไกการทางานภายในของกล่องดนตรี
และยังมีการเปิ ดให้ ในการฟังเสียงอัตโนมัติจากเครื่องดนตรีช้ ิน เก่าแก่อย่างออร์แกนทุกๆ 1 ชม. รอบละ 15
นาทีด้วย... “ ดังนั้นใครจะไปแอบใช้เวทย์มนต์แบบในเรือ่ งก็ตระเตรียมเวลาให้พอดีนะจ๊ะ”
(ฉากหนึง่ ในภาพยนตร์แฟนเดย์ ..แฟนกันแค่วนั เดียว)
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ที่หมู่บ้านอิชิยะ
(Ishiya) เจ้ า ดั ง ต้ น ต ารั บ จากฮอกไกโด ผู้ ผ ลิ ต ของ
ฝ า ก ขึ้ น ชื่ อ อ ย่ า ง ข น ม Shiroi Koibito ที่ นี่
นักท่องเที่ยวต่างแห่แหนกันเข้ ามาชมโรงงานไม่เว้ นทุก
เทศกาล อิสระให้ ทา่ นเดินชมห้ องต่างๆ ตั้งแต่ห้องโชว์
กล่องเก็บช็อคโกแลต ถ้ วยนา้ ชาจากอังกฤษ ฯลฯ ให้
ถ่ายรูปได้ ตามใจชอบ และซื้อเป็ นของฝากกลับบ้ าน
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งซั ป โป น าท่ า นชม
" อ ดี ต ท า เ นี ย บ รั ฐ บ า ล " ( Old Hokkaido
Government Building) หรื อตึกแดง อีกหนึ่ งสถานที่
ที่ ไม่ ค วรพลาด เพราะความสวยงามของที่ น่ี ท่ี เป็ น
อาคารสไตล์ นี โอบาร๊อ คอเมริ ก าที่สร้ างด้ วยอิฐสีแ ดง
ทั้งหลั ง โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนี ย บรั ฐบาล
แห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ตึกแดงหลังนี้ใช้
เป็ นที่ท าการรั ฐ บาลฮอกไกโดตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2429
และใช้ ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ ายไปที่
ทาการหลังใหม่ จากนั้นนาท่านชม หอนาฬิกาโบราณ
สัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ท่สี าคัญของเกาะฮอกไกโด
เพราะเป็ นตัวแทนของการพั ฒ นาเกาะฮอกไกโดด้ วย
เทคโนโลยีจากสหรั ฐอเมริ ก า ตั้งแต่ 100 กว่ าปี ก่อน
หอนาฬิ ก านี้ ได้ รั บ การประกาศให้ เป็ นสมบั ติ ท าง
วั ฒ นธรรมที่ ส าคั ญ ของชาติ โดยปั จ จุ บั น เปิ ดเป็ น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อี ก ด้ ว ย จากนั้ น เดิ น ทางสู่ สวนโอโดริ
ส ถ าน ที่ จั ด เท ศ ก าล หิ ม ะ ข อ งทุ ก ๆ ปี ( SNOW
FESTIVAL) ที่มีช่ ื อ เสียงที่สุดแห่ งหนึ่ งของญี่ปุ่ น แต่
ช่ วงนี้จ ะเป็ นช่ วง Peak Seasons ราคาจะค่ อนข้ างสูง
มาก และจะจัด เป็ นประจาในช่ วงต้ นเดือนกุ มภาพั น ธ์
ซึ่งจะมีก ารจัดงานเทศกาลหิ มะ (SNOW FESTIVAL
2018 ) 7 วั น และปี หน้ าจะตรงกั บ ช่ ว งเดิ น ทาง
ระหว่ างวันที่ 5 – 11 กุมภาพั นธ์ 2561 แต่ ถ้าในช่วง
ฤดูใบไม้ ผลิหรือช่วงฤดูร้อน จะมีการจัดตกแต่งด้ วยไม้ ดอกไม้ ประดับนานาพันธุ์ อิสระตามอัทยาศัยให้ ท่าน
ได้ ถ่า ยรู ป กับ ภาพบรรยากาศโดยรอบ ซึ่ งท่านสามารถมองเห็น ซัป โปโรที วี ท าวเวอร์ (Sapporo T.V.
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Tower) ที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางเข้ าสวนโอโดริ ซึ่งสร้ างในปี ค.ศ.1957และมีความสูงถึง 142.7 เมตร (ฉาก
หนึ่งในภาพยนตร์แฟนเดย์…แฟนกันแค่ วนั เดียว) จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ ง ตลาดถนนคนเดินทานู กิโคจิ
แหล่งช้ อปปิ้ งเก่าแก่ท่สี บื ทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสาหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโดเป็ นชุมชน
ร้ านค้ าประมาณ 200 ร้ านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโป
โร ปัจจุบันและถูกเรียกว่า `ทานุกโิ คจิ` ในช่วงปี เมจิท่ี 6 ในชุมชนร้ านค้ ามีร้านทั้งเก่าและใหม่สลับสับเปลี่ยน
เข้ ามาทั้งร้ านขายของที่ระลึก ร้ านคาราโอเกะและอื่นๆ เป็ นต้ น มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้ สอยมากมายเป็ น
แหล่ งช้ อปปิ้ งที่เต็มไปด้ วยความคึกคักและมีชีวิตชีวา (ฉากหนึ่งในภาพยนตร์แฟนเดย์…แฟนกันแค่ ว นั
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 กุ้งก้ ามกราม กุ้งแม่นา้
กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน ซูชิ และ ไฮไลท์ท่ชี าวไทยรอคอย คือ ปูฮอกไกโด นั่นเอง

ทีพ่ กั

โรงแรม MERCURE SAPPORO HOTEL หรือ (เทียบเท่า 4 ดาว)

วันทีห่ า้
เช้า

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม (9)
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่ ทาการเช็คอินท์ตวั๋ เครือ่ งบิน และสัมภาระ....

10.00 น.

กลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)

15.50 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…..
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
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ประกาศ!!! เนื่องจากสายการบินไทย ( TG ) มีการแจ้ งปรับราคาภาษีนา้ มัน ตาม
เส้ นทางต่างๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป ทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตปรับ
ราคาทัวร์ญ่ีปุ่น ทุกพีเรียดการเดินทาง ตั้งแต่ โปรแกรมเดือนมกราคม 2561 โดยมีการปรับราคาขึ้น 1,000
บาท ทุกพีเรียดการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขออภัยมา ณ ที่น้ ี
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 24 - 28 มกราคม 2561 (เต็ม) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2561 วันที่ 02-06 มีนาคม 2561 / 14-18 มีนาคม 2561
อัตราค่ าบริการ/ท่าน

ราคา/ท่าน

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ

56,700.-

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

56,700.-

เด็กอายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริ ม)

56,700.-

เด็กอายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เตียงเสริ ม)

53,700.-

เด็กอายุ 0-2 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

13,700.-

(ไม่มีเตียงเสริ ม)

พักห้องเดี่ยว
กรณี มีตวั๋ เครื่ องบิน หักเงิน

8,900.15,000.-

หมายเหตุ
1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทั้งนี้ข้ นึ อยู่ตามความเหมาะสม
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
(ณ วันที่ 28/11/2560) หากภาษีน้ ามัน และ ภาษีสนามบินเพิม่ ขึ้ น ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าชาระส่วน
ต่างทีเ่ พิม่ ขึ้ นตามความเป็ 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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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)
ค่าวีซ่าเดีย่ ว กรณีประเทศญีป่ นยกเลิ
ุ่
กการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท
กรุ ณาโอนเงินเข้ าบัญชี

การชาระเงิน
1. ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจา 20,000 บาท สาหรับการจองเมื่อที่น่ังยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน
2. ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่ครบหรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกตั๋วที่น่ังของผู้เดินทาง )
3. กรุณาจัดส่งเอกสารสาหรับยืน่ วีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน หรือ ไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
4. กรุณาระบุช่ ือฝ่ ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้ วยน่ะค่ะ
เงือ่ นไขการยกเลิก
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 หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 35 ท่านผู้ใหญ่ข้ ึนไป และในกรณีท่ผี ้ ูโดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้ าต้ องการเดินทาง
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศ
สายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า...
 หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่ อ
การท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จัดได้ ชาระให้ กบั สายการบินและสถานที่ต่าง
ๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด
หรือได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัด ขอ
สงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ทา่ น)
 หากมี เพื่ อ นหรื อ ญาติ ของท่ านต้ อ งการร่ ว มเดิ น ทางท่ อ งเที่ย วระหว่ า งท่ อ งเที่ย วในประเทศญี่ ปุ่ นหรื อ ปั ญ หาต่ า ง ๆ
ตลอดจนข้ อแนะนากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่ นื เพื่อที่จะนาไปยัง
ประเทศนั้น ๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจาทุกกรณี
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ ชาระล่วงหน้ าไปแล้ วจานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight
หรื อ Extra Flight กับ สายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ จะไม่ มีการคืน เงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์
ทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตามสถานการณ์ท่มี ีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก
เก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ทอ่ งเที่ยวสละ
สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ทา่ นได้ จ่ายให้ กับผู้จัด เป็ นการ
ชาระแบบยืนยันการใช้ บริการแบบผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูให้ บริการในแต่ละแห่ง
แบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ลูกค้ า แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้ จัด ไม่มีสิทธิในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณีท่ผี ้ ูเดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ
นาติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ
1 ใบเท่านั้น ถ้ าสิ่งของดังกล่ าวมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกร
ตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบิ นเท่านั้ น และประเทศญี่ ปุ่น มี
กฎหมายห้ ามนาเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ที ามาจากพื ช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก
เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”
ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

