กาหนดการเดินทาง : วันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
วันแรก

กรุ งเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

20:30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ D ประตูทางเข้ า 2 สาย
การบิ น ไทย (TG) กรุ ณ าสั งเกตป้ายรั บ คณะเดิ นทาง === HAPPY TOGETHER โดยมี เจ้าหน้าที่ ของ
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และ อานวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน…..
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์ เช็คอินปิ ดบริ การก่อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ
ประตูข้ ึนเครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออก 30 นาที

23:55 น.

บินลัดฟ้ าสู่ ประเทศญีป่ ุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่ าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th

หน้ า 1 จาก 11

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันทีส่ อง
08:20 น.

เทีย่ ง
บ่าย

ค่า
ทีพ่ กั

สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – ฟาร์ มหมี (รวมตั๋วค่ าเข้ า) – ทีพ่ กั
ถึงสนามบินนานาชาติสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั หลังผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว...
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ าแร่ ที่มี
ชื่อสี ยงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด
ซึ่งได้มีแหล่งกาเนิดน้ าออนเซ็น
ออนเซนโนโบริ เบทสึ เป็ นผลพลอยได้ที่เกิดจากการระเบิดของปาก
ปล่องภูเขาไฟที่มีเส้นผ่านศุนย์กลางที่ยาวถึง 450เมตร และทุกๆนาที
จะมีน้ าร้อนผุดออกมามากถึง 3,000ลิตร และน้ าที่ไหลออกมาก็
ร้อนมาก วัดสู งสุ ดได้มากกว่า130℃ ถ้าได้เดินไปตามทางจนถึงใน
สุ ด จะพบว่าบริ เวณรอบๆเต็มไปด้วยไอน้ าจนไม่สามารถมองอะไร
เห็น และจากหอคอยเราก็สามารถมองเห็นการพุง่ ตัวขึ้นมาของแก๊ส
ภูเขาไฟ และน้ าร้อนได้พร้อมกับได้กลิ่นของกามะถัน จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก … มาจ้ องตากันสั ก 1
นาทีไหม? ณ หุบเขานรก… (ฉากหนึ่งในภาพยนตร์ แฟนเดย์ …แฟน
กันแค่ วนั เดียว) นาท่านเที่ยวชม บ่อโคลนเดือดธรรมชาติ ที่กระจายอยูเ่ ต็มบริ เวณ ซึ่ งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ
ที่ผดุ ขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าซึ่ ง
แม้จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนา นาท่านเดินทางสู่ ฟาร์ มหมีสีนา้ ตาล ซึ่ งมีถิ่นกาเนิดอยู่
แถวไซบีเรี ยและที่มีอยูท่ ี่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น
ปั จจุบนั นี้ได้
กลายเป็ นสัตว์ใกล้สูญพันธ์ และหาดูได้ยากเต็มที อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรู ปความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ าตาลที่จะคอยมาขออาหาร อย่าง
น่ารักน่าชัง อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้ อของที่ระลึกต่างๆของ
ที่นี่กบั เวอร์ ชนั่ หมีสีน้ าตาลที่มีหลากหลายอิริยาบถ
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมทีพ่ กั (2)
โรงแรม IWANAI KOGEN HOTEL (ระดับ 4 ดาว)

******* ห้ องพัก มี 2 แบบ แบบ Japanese Style กับ Western Style ห้ องไม่ สามารถการันตี
ได้ ว่าจะได้ ห้องแบบไหน ขึน้ อยู่กบั โรงแรม จัดให้ หรือทีม่ ีห้องว่าง *******
ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th

หน้ า 2 จาก 11

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

หมายเหตุ : ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ าแร่ ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็ นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่ อย
กับการเดินทางหรื อทากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซึ่ งการแช่น้ าแร่ ธรรมชาติเชื่ อในเรื่ องการบารุ งการไหลเวียน
โลหิ ต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบารุ งผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ มีน้ ามีนวล ตาม
อัธยาศัยหรื อท่านเลือกพักผ่อนในห้องพัก
วันทีส่ าม

คิโรโระรีสอร์ ท – ขึน้ กระเช้ าไปสั่ นระฆังบนยอดเขา Asari (KIRORO Lover’s Sanctuary
ขอความรัก สั่ นระฆัง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่ วนั เดียว”) - สนุกสนานกับกิจกรรม
SNOW PARK 2 ชั่วโมง - อิสระตามอัธยาศัย

เช้ า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม (3)
คิโรโระ รีสอร์ ท มีจุดเด่นคือ เป็ นสกีรีสอร์ ทที่มีหิมะในแบบ power
snow ซึ่ งเป็ นหิ มะที่ มี คุ ณ ภาพยอดเยี่ ย มระดั บ โลก คิ โ รโระ
ประกอบด้วยโรงแรมในเครื อสตาร์ วูด โฮเต็ล แอนด์ รี ส อร์ ท 2
แห่ ง ได้แ ก่ เดอะ คิ โ รโระ ทริ บิ วท์ พอร์ ต โฟลิ โ อ โรงแรมหรู
ภายใต้แบรนด์ “ทริ บิวท์ พอร์ตโฟลิโอ” แห่ งแรกในเอเชียแปซิ ฟิค
และ เชอราตัน ฮอกไกโด คิโรโระ รี สอร์ท โรงแรมระดับห้าดาวที่อยูต่ ิดลานสกี นอกจากนี้ยงั เป็ นพันธมิตรกับ
กลุ่มสกีช้ นั นาของโลกคือ NZ Ski หนึ่งในผูน้ าของสกีรีสอร์ ทในออสเตรเลียนิวซี แลนด์และ Powder Alliance
เครื อข่ ายสกี ช้ นั นาในอเมริ ก า จากนั้นนาคณะทุ กท่ าน นั่ งกระเช้ ากอนโดล่ า ระยะทางประมาณ 4 กิ โลเมตร
(ใช้ ระยะเวลาประมาณ 20 นาที) นาทุกท่านขึ้น สู่ ยอดเขาอาซาริ (ASARI)
เพื่อไปสั่นระฆังแห่ งความรัก “ระฆังแห่ งความรั ก ” สุ ดโรแมนติก มีความ
เชื่ อว่า…ถ้าใครได้ลนั่ ระฆัง และอธิ ฐานเกี่ ยวกับความรักจะสมหวัง อีกทั้ง
ยังเป็ นที่นิยมของคนหนุ่มสาวอีกด้วย“เพียงเขย่าระฆังให้ ดังกังวาน ตั้งสติ...
แล้ วขอพร มาลุ้นว่ าคุณจะสมหวังหรื อไม่ ” (ฉากหนึ่งในภาพยนต์ แฟนเดย์
แฟนกันแค่ วนั เดียว)
(KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรั ก สั่ นระฆั ง ตามรอยหนั ง แฟนเดย์ “แฟนกั น แค่ วั น เดี ย ว”)
นักท่องเที่ยวสามารถเพลิ ดเพลิ นกับการเล่นสกี หรื อ สโนว์บอร์ ด (ไม่ รวมค่ าเช่ าชุ ดและอุปกรณ์ การเล่ นสกี
หรือ สโนบอร์ ด)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์ อาหารของโรงแรม (4) แบบคูปองมูลค่ า 1,000 เยน
จากนั้นนาคณะเดินทาง “ชมโบสถ์ แสนโรแมนติก” ฉากทีพ่ ระเอกเด่ นชั ย ขอนางเอกนุ้ย แต่ งงาน ท่ านก็
สามารถเข้ าชมได้ และเก็บภาพไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้นนาคณะ เข้ าสู่ Snow Park เพือ่ เล่นกิจกรรมต่ างๆฟรี !! โดย
ไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย อาทิเช่ น Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana.
(ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเล่นเครื่ องเล่นแต่ละชนิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ การแข็งตัวของหิ มะ)
จากนั้นให้ ท่านอิสระตามอัธยาศัย ได้ สนุกสนานกิจกรรมต่ างๆมากมายภายในรีสอร์ ท คิโรโระแห่ งนี้
ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th

หน้ า 3 จาก 11

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

16.30 น.
ค่า
ทีพ่ กั

คณะพร้ อมกันทีจ่ ุดนัดพบ...รถรับคณะเดินทางกลับสู่ โรงแรม IWANAI HOTEL (ใช้ เวลา 45 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมทีพ่ กั (5) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงแรม IWANAI KOGEN HOTEL (ระดับ 4 ดาว)

******* ห้ องพัก มี 2 แบบ แบบ Japanese Style กับ Western Style ห้ องไม่ สามารถการันตี
ได้ ว่าจะได้ ห้องแบบไหน ขึน้ อยู่กบั โรงแรม จัดให้ หรือทีม่ ีห้องว่าง *******
หมายเหตุ : ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ าแร่ ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็ นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่ อย
กับการเดินทางหรื อทากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซึ่ งการแช่น้ าแร่ ธรรมชาติเชื่ อในเรื่ องการบารุ งการไหลเวียน
โลหิ ต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบารุ งผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ มีน้ ามีนวล ตาม
อัธยาศัยหรื อท่านเลือกพักผ่อนในห้องพัก
วันทีส่ ี่

อิวานัย - เมืองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี – หอนาฬิ กาไอนา้ – โรงงานช็อกโกแล็ต
– เมืองซัปโปโร – ตลาดถนนคนเดินทานูกโิ คจิ – เมนูสุดพิเศษ!! บุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด
ชื่อดังของเกาะฮอกไกโด

เช้ า
บ่าย

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม (6)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของ
เมืองซัปโปโร ล้อมรอบไปด้วยภูเขาจนได้ชื่อว่า "เมืองแห่ง
ภูเขา" แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และ
เชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่ งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่
ยุคอุตสาหกรรมการขนส่ งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูก
ใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้าจากคลังสิ นค้าในตัวเมือง
โอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น
พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทาง จากนั้นนาท่านชม โรงงาน
แก้ว ให้ท่านได้เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากโรงงานแก้วที่มีเสี ยง
ของเมืองโอตารุ
ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่ องประดับและ
ตกแต่ง ที่ทามาจากแก้วมากมายหลากหลายรู ปแบบ หรื อ
ท่านจาเลือกชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี คนทัว่ ไปแนะนา
ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th
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เทีย่ ง

ค่า

ทีพ่ กั

อาจทาให้คุณคิดว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มี เพียงตึกเดียว แต่จริ งๆแล้ว Otaru Music Box Museum แห่งนี้มีอยู่
ด้วยกันถึง 6 ตึกไม่ไกลกันในถนนสาย Sakaimachi โดย Main Hall จะเป็ นตึกที่ใหญ่ที่สุด และใกล้กนั มี หอ
นาฬิ กาไอนา้ อยูด่ า้ นหน้าซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง จุดที่ใครๆก็ตอ้ งแวะเก็บภาพที่ระลึก ด้านในมีดว้ ยกัน 3
ชั้น เป็ นส่ วนที่มีของให้เลือกชมเลือกซื้ อมากที่สุด ทั้งกล่องดนตรี แบบคลาสสิ ค แบบหมุนไขลาน ตุก๊ ตา โคม
ไฟ ชุดน้ าชา กรอบรู ป ที่แขวนผนัง ข้าวของสไตล์ญี่ปุ่นและอีกมากมายที่จดั วางไว้อย่างเก๋ ไก๋ เหมือนเปิ ดบ้าน
ให้ชม ซึ่ งต้องขอบอกว่ามีทุกรู ปแบบให้เลือกสรร ตึก Hall Number2 จะเป็ น Antique Museum ตั้งอยูเ่ ฉี ยงจาก
ตึกหลักซึ่ งต้องข้ามถนนมา ในส่ วนนี้แสดงเครื่ องดนตรี โบราณยุคเก่าๆที่หลายชิ้นทาจากไม้ แกะสลักลวดลาย
อย่างประณี ตหรื อบางชิ้นเราแทบไม่เคยเห็น โชว์กลไกการทางานภายในของกล่องดนตรี และยังมีการเปิ ดให้
ในการฟังเสี ยงอัตโนมัติจากเครื่ องดนตรี ชิ้น เก่าแก่อย่างออร์ แกนทุกๆ 1 ชม. รอบละ 15 นาทีดว้ ย...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเดิ นทางสู่ โรงงานช็ อกโกแล็ต ที่ หมู่บา้ นอิชิยะ(Ishiya) เจ้าดัง ต้น
ตารับจากฮอกไกโด ผูผ้ ลิตของฝากขึ้นชื่ อ อย่างขนม Shiroi Koibito ที่นี่
นักท่องเที่ยวต่างแห่ แหนกันเข้ามาชมโรงงานไม่เว้นทุกเทศกาล อิสระให้
ท่านเดินชมห้องต่างๆ ตั้งแต่ห้องโชว์กล่องเก็บช็อคโกแลต ถ้วยน้ าชาจาก
อังกฤษ ฯลฯ ให้ถ่ายรู ปได้ตามใจชอบ และซื้ อเป็ นของฝากกลับ
บ้านจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซั ปโร นาท่านช้อปปิ้ ง ตลาด
ถนนคนเดินทานูกิโคจิ แหล่งช้อปปิ้ งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุค
บุ กเบิ ก เหมาะสาหรั บจับ จ่ายซื้ อหาของฝากจากฮอกไกโดเป็ น
ชุ มชนร้ านค้าประมาณ 200 ร้ านทอดยาวกว่า 1 กิ โลเมตรตลอด
ทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8) พิเศษ!! ....เมนู ขาปูยกั ษ์ บุฟเฟ่ ต์ ไม่ อ้นั
ชื่อดังของฮอกไกโดพร้ อมนา้ จิม้ รสเด็ด ร้ านอาหาร Nanda (Seafood + Crab Buffet with soft drink) อาหารก็มี
มากมายหลายชนิดที่มีให้เลือกกันจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายที่สดมากๆ ตั้งแต่ หอยนางรม หอย
เชลล์ หอยแมลงภู่นิวซี แลนด์ หอยตลับ กุง้ ก้ามกราม กุง้ แม่น้ า กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์ที่ชาวไทย
รอคอย คือ ปู ฮอกไกโด นัน่ เอง
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วันที่ห้า
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

ศาลเจ้ าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า – สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิ กา – ช้ อปปิ้ งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์
รับประทานอาหารเช้ าของโรงแรม (9)
นาท่านสักการะ ศาลเจ้ าฮอกไกโด (hokkaidojingu) ศาลเจ้าฮอกไกโดเป็ นศาลเจ้าในลัทธิ ชินโตที่มีอายุเก่าแก่
ถึง 140 ปี ซึ่ งแต่เดิมศาลเจ้านี้ มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮ
อกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่ อกันว่าเป็ นที่
สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผูพ้ ิทกั ษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปก
ปั กษ์รักษาชาวเมื องบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุ กเบิ กดิ นแดนแห่ งนี้
ดังนั้นคนท้องถิ่ นจึ งนิ ยมไปสัก การะไม่ ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็ น
ขวัญและกาลังใจด้วย จากนั้นนาท่านชม ตึกรัฐบาลเก่ า เมือง
ซั ปโปโร ตึ กรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโร หรื อ อาคารรัฐบาล
เก่ าฮอกไกโด ได้รับฉายาว่า 'วิหารอิฐแดง' เป็ นตึกที่มีอายุกว่า
ร้อยกว่าปี ตั้งอยูใ่ กล้หอนาฬิกา และ สวน Odori เคยใช้เป็ นกอง
อ านวยการ ของข้า หลวงใหญ่ ในสมัย ก่ อ นอาคารนี้ ถื อ เป็ น
อาคารที่ ทนั สมัยแห่ งเดี ยวที่ สู งและมี ความโอ่อ่า หรู หราที่ สุ ด
อดีตเคยใช้เป็ นกอง อานวยการ ของข้าหลวงใหญ่และเป็ นตึกที่
สู งที่สุดของเมือง ปั จจุบนั ยังคงเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่ นหลังได้ศึกษา นาท่านสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori
Park) ปอดใหญ่ใจกลางเมือง ซึ่ งแบ่งซัปโปโรออกเป็ นสองส่ วนคือ ส่ วนเหนื อและส่ วนใต้ มีถนนสายหลักตัด
ผ่านโดยรอบสาหรับเป็ นจุดเชื่ อมต่อไปยังสถานที่สาคัญ และแหล่งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่ ออื่นๆ ของเมือง โดยมี
หอโททัศน์ (Sapparo TV Tower) ที่ต้ งั อยูท่ างตะวันตกของสวน เป็ นจุดสังเกตได้อย่างชัดเจน เนื่ องจากเป็ นหอ
โทรทัศน์ที่มีความสู งมากที่สุดทางตอนเหนื อของญี่ปุ่นโดยมีความสู งถึง 147.2 เมตร จากนั้นนาท่าน ชมหอ
นาฬิ กา (Clock Tower) หรื อโทไคได (Tookeidai) สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร โดยมีตวั อาคารสไตล์ยโุ รปที่
ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี1878ซึ่ งเดิ มเป็ นเป็ นวิทยาลัยฝึ กอาชี พการทาเกษตรกรรมสาหรับชาวเมืองและต่อมา ในปี
1881จึงได้มีการสร้ างนาฬิ กาเพิ่ มเติ มในส่ วนบนสุ ดของของอาคารปั จจุบ นั เปิ ดเป็ นพิ พิธภัณฑ์ขนาดเล็กอัน
ทรงคุ ณค่าทางวัฒนธรรมของเมือง และในยามค่ าคืนก็จะมี การเปิ ดไฟส่ องสว่างเป็ นการเพิ่มเติมสี สันให้กบั
อาคารเก่าเหมาะแก่การเก็บภาพเป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งได้อย่างเต็มอิ่มหรื อจะชมวิวทิศทัศน์
จากมุมสู ง ที่ อาคาร JR TOWER เจอาร์ ทาวเวอร์ เป็ นตึกที่
สู งที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูต่ ิดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็ น
ทั้หา้ งสรรพสิ นค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร
โดยมีจุดชมวิวตั้งอยูท่ ี่ช้ นั 38 เรี ยกว่า T38 (Tower Three
Eight) ที่ระดับความสู ง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือ
เมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่าคืนจะมองเห็นทีวที าวเวอร์ ต้ งั อยู่
กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกิโนะ ส่ องสว่างที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซึ่ งที่ช้ นั
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10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่ งมีอยูป่ ระมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่ อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่
รวมตัว๋ ขึ้นจุดชมวิว 700-1000 เยน)
อิสระอาหารเย็นเพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่าน
โรงแรม TOKYO REI SAPPORO (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า

เย็น
ทีพ่ กั

วันที่หก

สนามบินชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ

เช้ า
10.00 น.
15.50 น.

รับประทานอาหารเช้ าของโรงแรม (11)
ได้ เวลาอันสมควรนาทุกท่ านเดินทางสู่ สนามบินชิ โตเซ่ เพื่อทาการเช็ คอินท์ ตั๋วเครื่องบิน และสั มภาระ....
กลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
คณะเดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…..
ขอขอบพระคุณทุกท่ านค่ ะ

ประกาศ!!! เนื่องจากสายการบินไทย ( TG ) มีการแจ้งปรับราคาภาษีน้ ามัน ตามเส้นทางต่างๆ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้นไป ทางบริ ษทั ฯ จึงขออนุญาตปรับราคาทัวร์ ญี่ปุ่น ทุกพีเรี ยดการเดินทาง
ตั้งแต่ โปรแกรมเดือนมกราคม 2561 โดยมีการปรับราคาขึ้น 1,000 บาท ทุกพีเรี ยดการเดินทาง จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และ ขออภัย
มา ณ ที่น้ ี
อัตราค่ าบริการ : ทัวร์ เต็มรู ปแบบ 6 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2560
อัตราค่ าบริการ/ท่าน

ราคา/ท่าน

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ

55,900.-

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

55,900.-

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

53,900.-

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

51,900.-

เด็กอายุ 0-2 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

13,900.-

(ไม่มีเตียงเสริ ม)

พักห้องเดี่ยว

10,900.-

กรณี มีตวั๋ เครื่ องบิน หักเงิน

15,000.-
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หมายเหตุ
1.ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรื อรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ข้ ึนอยูต่ ามความเหมาะสม
อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
(ณ วันที่ 28 / 11 / 2560) หากภาษีน้ ามัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ลูกค้าชาระส่ วนต่างที่
เพิ่มขึ้นตามความเป็ นจริ ง
ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
มัคคุเทศก์บรรยายไทย
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวฒั น์ประกันภัย (หรรษา TA25)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
กรณี ปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้ อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ราคานี้ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ แจกของแถม เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ
ค่ าทิปไกด์ และ คนขับรถ (วันละ 200 บาท X 6 วัน = 1,200 บาท/ลูกค้ า 1 ท่ าน / ทริปการเดินทาง)
ค่ าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้ นวีซ่าให้ แก่ ประเทศไทย ท่ านล่ ะ 1,850 บาท
กรุ ณาโอนเงินเข้ าบัญชี
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

การชาระเงิน
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอรับมัดจา 20,000 บาท สาหรับการจองเมื่อที่นงั่ ยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน
2. ส่ วนทีเ่ หลือทัง้ หมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้ อย 20 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรื อชาระไม่ครบหรื อเช็คธนาคารถูก
ระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกตัว๋ ที่นงั่ ของผูเ้ ดินทาง )
3. กรุ ณาจัดส่ งเอกสารสาหรับยื่นวีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้ อย 1 เดือน หรือ ไม่ น้อยกว่า 20 วัน
4. กรุ ณาระบุชื่อฝ่ ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยนะค่ะ
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
2. เนื่องจากตัว๋ เป็ นแบบไม่สามารถคืนที่นงั่ ได้ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี และ กรณี การยกเลิก
การเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ไม่มี การคืนเงินทั้งหมดไม่
ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น หรื อ กรณี ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจา
ที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศซึ่ งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
3. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่ามัดจา หรื อ เต็มจานวน กรณี มีการขาย มีปิดกรุ๊ ปการเดินทางเรี ยบร้อยแล้ว
4. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้ จะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 35 ท่านผูใ้ หญ่ข้ ึนไป และในกรณี ที่ผโู ้ ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการออกเดินทาง หรื อ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
 ในกรณี ที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรื อใด ๆ เพิม่ เติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสาย
การบิน...
 รายการท่องเที่ ยวและรายการอาหารที่ ระบุ ไว้ อาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า...
 หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผูจ้ ดั ได้ชาระให้กบั สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ
แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใดหรื อ
ได้รับการปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ
การคืนเงินสดส่ วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่ องบินให้แก่ท่าน)
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

 หากมีเพื่อนหรื อญาติของท่านต้องการร่ วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นหรื อปั ญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้อแนะนากรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพื่อที่จะนาไปยังประเทศนั้น ๆ
หรื อนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่ งของนั้นว่าต้องไม่เป็ นสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษ
ถึงขั้นประหารชีวติ เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรื อสิ่ งของใดใด
 กรณี ปิดกรุ๊ ปการขายตามพีเรี ยดที่ระบุ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิคืนเงินมัดจาทุกกรณี
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผูจ้ ดั มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาระล่วงหน้าไปแล้วจานวนมาก ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การหักเงินในส่ วนที่เกิดขึ้นจริ ง
 คณะเดิ นทางช่ วงวันหยุด หรื อ เทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไขหรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight
หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด
ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรื อไม่ได้ใช้บริ การตามที่จองระบุเอาไว้หรื อก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ผูจ้ ดั ถือว่าผูท้ ่องเที่ยวสละ
สิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ได้ชาระไว้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่ องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการ
ชาระแบบยืนยันการใช้บริ การแบบผูจ้ ดั เป็ นตัวแทนนายหน้า ผูจ้ ดั ได้ชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผใู ้ ห้บริ การในแต่ละแห่ ง
แบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ขนส่ ง หรื อ หน่ วยงานที่ให้บริ การ ผูจ้ ดั จะดาเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณี ที่ผเู ้ ดิ นทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณี อื่นๆ
 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่ โลก ก่อนท่านขึ้นเครื่ องบิน กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนา
ติดตัวขึ้นเครื่ องบิน แยกใส่ ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้ นไม่เกิ น 1 ลิ ตร และต้องนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบ
เท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณั ฑ์มากกว่าที่กาหนด รวมถึงสิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ
มีดพก แหนบ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น และประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้าม
นาเข้าผลิ ตภัณฑ์ที่ ท ามาจากพืช และเนื้ อสั ตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่ น ผัก ผลไม้ส ด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการ
ป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
“ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีไ่ ด้ มอบความไว้ วางใจ ให้ ทางบริษัท เป็ นผู้นาพาการเดินทางในครั้งนี้”

ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

