HOKKAIDO OTARU KIRORO RESORT 6วัน 4คืน
เดินทาง เมษายน 2563

เที่ยวเต็มไม่มีวนั อิสระ | หุบเขานรกจิโกกุดานิ | ฟาร์มหมีสีนา้ ตาล
โมอายแห่งฮอกไกโด | คลองโอตารุ | แช่นา้ แร่ธรรมชาติ 2 คืน
บุฟเฟ่ ต์เมนูปู 3 ชนิด | พัก KIRORO RESORT
ราคาเริ่มต้นแนะนาเพียง

49,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (TG670 23.45 – 08.30+1)
วันที่ 2. ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งฮอกไกโด – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –
โรงเป่ าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ – KIRORO SKI RESORT – แช่นา้ แร่ธรรมชาติ
วันที่ 3. กิจกรรม ลานสกี KIRORO SKI RESORT – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – JTC DUTY FREE – อิออน มอลล์ – บุฟเฟ่ ต์เมนูปู 3 ชนิด
วันที่ 4. ศาลเจ้าฮอกไกโด – ผ่านทาเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง –
MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – ช้อปปิ ้งทานุกิโคจิ
วันที่ 5 ซัปโปโร – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – โนโบริเบ็ทสึ – แช่นา้ แร่ธรรมชาติ
วันที่ 6. ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG671 10.30 – 15.30)
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วันที่ 1
20.00 น.
23.45 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ)
(TG670 23.45 – 08.30+1)
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
(สายการบินมีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)

สนามบินชิโตเซะ – เนิ นแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งฮอกไกโด – โอตารุ –
วันที่ 2 คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่ าแก้วคิตาอิชิ –
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – KIRORO SKI RESORT – แช่น้าแร่ธรรมชาติ
08.30 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว [สาคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก
เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรับได้]
เนิ นแห่งพระพุทธเจ้า หรือ Hill of the Buddha ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร ที่ถกู ออกแบบโดย Mr.Tadao ando
สถาปนิกชื่อดังชาวญี่ ปุ่น พระพุทธรู ปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีนา้ หนักมากถึง 1,500 ตัน ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่
สวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดู ฤดูรอ้ นรายล้อมไปด้วยดอกลาเวนเดอร์ ฤดูหนาวก็จะรูส้ กึ ได้ถึงความงดงามของหิมะที่
ขาวโพลน นับได้วา่ เป็ นอีกหนึง่ สถานที่ๆเรียกได้วา่ เป็ น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากนัน้ นาท่านชม โมอายแห่งเมือง
ฮอกไกโด หรือที่เรียกว่า (makomanai takino reien) สร้างขึน้ ในปี 1982 มีเนือ้ ที่ทงั้ หมด 1,800,473 ตารางเมตร ด้านในมีรูป
ปั้นหินโมอายขนาดใหญ่ตงั้ ตระหง่านเรียงรายอยูจ่ านวนมาก

เมืองโอตารุ (Otaru) เป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุ งเป็ นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้ ร้างเมื่อปี 1923
โดยสร้างขึน้ จากการถมทะเล เพื่อใช้สาหรับเป็ นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถม
คลองครึง่ หนึ่งเพื่อทาถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึง่ หนึ่งไว้เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยว โดยมีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐ
แดงเป็ นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร
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พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ได้รบั การยกย่องให้เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญของเมืองโอตารุ จากการที่ถูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1912 ด้วยตัวอาคารมีขนาดใหญ่ เป็ นอิฐแดงดู
เปลือยๆหากดูงดงามแปลกตา สิง่ สะดุดตาที่เป็ นจุดสังเกตของพิพิธภัณฑ์แห่งนีน้ ่นั ก็คือ นาฬิกาไอน้าโบราณสไตล์องั กฤษ ที่
ยังคงใช้งานได้มาถึงปั จจุบนั และเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านัน้ ภายในตกแต่งแบบผสมผสานทัง้ ความหรู หรา มีการจัด
แสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตล์กว่า 25,000 ชิน้

กลางวัน
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อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอตารุ
โรงเป่ าแก้วคิตาอิชิ (KITAICHI GLASS) มีชื่อเสียงทางด้านการเป่ าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนัน้ จุดประสงค์ของการเป่ า
แก้วเพื่อใช้เป็ นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบนั นีเ้ ป้าหมายของการเป่ าแก้วเพื่อใช้เป็ นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่ าแก้วคิตาอิชิ
เป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1901 ท่ามกลางโรงเป่ าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มี
ชื่อเสียงมากที่สดุ ของโรงงานแห่งนีก้ ็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้ว นอกจากนีย้ งั มีสอนวิธีการเป่ าแก้วให้กบั นักท่องเที่ยวอีก
ด้วย
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับของฝากและบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตนู แมวชื่อดัง คิตตี ้ ให้ท่านได้อิสระเลือก
ซือ้ สินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
คิโรโระ สกีรีสอร์ท (KIRORO SKI RESORT) สกีรีสอร์ทขนาดใหญ่ ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากันอย่างไม่ขาดสาย
โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวพืน้ ที่รอบๆ รีสอร์ทจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและเทือกเขาสูงต่าสลับกัน จนเกิดเป็ นทิวทัศน์ที่สวยงาม

HOKKAIDO OTARU KIRORO RESORT 6วัน 4คืน โดยสายการบินการบินไทย
TG012]

[GQ2CTS-

ค่า
ที่พกั

วันที่ 3

บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KIRORO SKI RESORT หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

กิจกรรม ลานสกี KIRORO SKI RESORT – โรงงานช็อคโกแลตอิชยิ ะ –
JTC DUTY FREE – อิออน มอลล์ – บุฟเฟ่ ต์เมนูปู 3 ชนิด

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
กิจกรรม ลานสกี KIRORO SKI RESORT อิสระให้ทา่ นได้เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัยภายใน คิโรโระ สกีรสี อร์ท
[Check out 11 โมง] ไม่วา่ จะเดินเล่นถ่ายรูป ชมทิวทัศน์ที่สวยงามรอบๆ รีสอร์ท หรือจะแช่ออนเซ็นตอนเช้าเพื่อผิวพรรณและ
สุขภาพที่ดี กิจกรรมที่อยูบ่ ริเวณลานสกี อาทิเช่น Snow Park, Snow Banana Boat, Mini Mobile, Snow Raft
(ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครือ่ งเล่น ประมาณ 5,000 – 15,000 เยน)
**ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึน้ กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น**

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
โรงงานช็อ คโกแลตอิชิย ะ แหล่งผลิตช็ อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึน้ ในสไตล์ยุโรป
แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึง่ มี ช็อคโกแลตที่ขนึ ้ ชื่อที่สดุ ของที่นคี ้ ือ Shiroi Koibito ซึง่ มีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คน
รัก ท่านสามารถเลือกซือ้ กลับไปให้คนที่ทา่ นรักทาน หรือว่าซือ้ เป็ นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านได้
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JTC DUTY FREE สินค้าปลอดภาษี ตา่ งๆให้เลือกสามารถให้ทกุ ท่านช้อปปิ ้งอย่างมากมาย
อิออน มอลล์ ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ สินค้าภายในร้าน
จากนัน้ ทาท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์เพื่อให้ท่านได้ซือ้ ของฝากต่างๆโดยโซนของอิออนทัง้ หมด แบ่งเป็ นซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่
ขายทัง้ ของสด เช่น ผักผลไม้ ข้าวกล่อง อาหารปรุงสดใหม่ ขนมต่างๆ อีกส่วนก็จะเป็ นพวกเครือ่ งสาอางค์ตา่ งๆ ใกล้ๆกันก็มีฝ่ ัง
ที่ขายเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ของใช้ในบ้าน
บริการอาหารค่า ณ ร้านอาหาร
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด ได้แก่ ปูขน, ปูทาราบะ, ปูซูไว
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเท่า

ศาลเจ้าฮอกไกโด – ผ่านชมทาเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกา
วันที่ 4 เมืองซัปโปโร – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO –
ช้อปปิ้ งทานุกิโคจิ
เช้า
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บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ศาลเจ้ า ฮอกไกโด ศาลเจ้า แห่ ง นี ต้ ั้ง อยู่ ที่ ซ ัป โปโร เป็ น ศาลเจ้า ศาสนาพุท ธนิ ก ายชิ น โตถื อ เป็ น ศาลเจ้า ที่ มี ค วาม
เก่ า แก่ แ ห่ ง หนึ่ ง ในเกาะฮอกไกโด ถูก สร้า งขึ น้ ในปี ค.ศ. 1871 ในปั จ จุ บัน ก็ ยัง คงมี ค วามเกี่ ย วข้อ งผูก พัน กับ วิ ถี ชี วิต
ของชาวฮอกไกโดอย่ า งลึก ซึ ง้ เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารมาสัก การะในวัน ปี ใ หม่ การปั ด เป่ ารัง ควาญ วัน เซ็ ต สึบ ุน พิ ธี ส มรส
และอื่ น ๆ เป็ น ต้น ในเขตศาลเจ้า ที่ มี ธ รรมชาติ อุด มสมบูร ณ์
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ผ่านชมทาเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมา
จากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็ นอิฐที่ทามาจากหมูบ่ า้ นชิโรอิชิ
และโทโยชิรา่ ตึกนีผ้ ่านการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปี และได้ยา้ ยไปที่ทาการหลังใหม่เป็ นตึกใหม่ทนั สมัยสูง 10 ชัน้ ตัง้ อยู่
ทางด้านหลังตึกเก่า แต่ความงดงามที่เห็นนัน้ ได้รบั การบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ.2454 แต่ดว้ ยความ
สวยงามของสถาปั ตยกรรมที่หลงเหลืออยูไ่ ม่กี่แห่ง จึงได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมสาคัญของชาติเมื่อปี
พ.ศ. 2512
ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร ตัง้ อยู่ท่ามกลางกลุม่ ตึกสูงสมัยใหม่ เป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็ นอีกสัญลักษณ์ที่
สาคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึง่ สร้างตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต่ได้ปรับเปลีย่ น
สร้างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตัง้ แต่ พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่
อยูค่ กู่ บั เมืองซัปโปโรมานานจึงได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญอีกแห่งหนึง่ ของเมืองซัปโปโร
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ตลาดปลาซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อก
ขึน้ ไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็ นหนึง่ ในตลาดที่ใหญ่ที่สดุ ของเมือง ร้านค้าต่างๆ
จาหน่ายอาหารทะเลเป็ นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่น
ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสมไม่แพงมากนัก
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง
ช้อปปิ้ ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็ นห้างสรรพสินค้ารู ปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สดุ ในฮอกไกโด ตัง้ อยู่
ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้เส้นทางที่ไปยัง สนามบินชิโตเซะ เปิ ดให้บริการเมื่อเดือนเมษายน
ปี 2012 ภายในห้างมีรา้ นค้าแบรนด์ตา่ งๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่น่งั และ
ร้านจาหน่ายสินค้าพืน้ เมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจาจังหวัดฮอกไกโด
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ช้ อ ปปิ้ งย่ า นทานุ กิ โ คจิ แหล่ง ที่ ตั้ง ของห้า งสรรพสิน ค้า ชื่ อ ดังและร้า นค้ามากมายให้ท่า นได้ ช้อ ปปิ ้ ง ได้จุใ จ เช่ น ร้า น
MITSUKOSHI, PARCO จาหน่ายเสือ้ ผ้ารองเท้ากระเป๋ า อาทิเช่น ISSEY MIYAKE, GOM, รองเท้า ONITSUKA, ร้าน
100 เยน, ร้าน UNIQLO, GU ขายเสือ้ ผ้าแฟชั่นวัยรุน่ , ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่ งสาอางค์นานาชนิด

ค่า
ที่พกั

วันที่ 5
เช้า
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อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พ
ี ัก REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเท่า

ซัปโปโร – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – โนโบริเบ็ทสึ –
แช่น้าแร่ธรรมชาติ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่อง
ภูเขาไฟอูสรุ ะเบิด ตัง้ อยูใ่ กล้กบั ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนีม้ ีความพิเศษตรงที่นา้ จะไม่แข็งตัวในช่วงฤดู
หนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้ (ยกเว้นฤดู
หนาว) และเมื่อครัง้ อดีต ในวันที่ 7-9 ก.ค. 2008 เหล่าผูน้ า G8 ก็ได้เลือกเป็ นที่จดั การประชุม โดยพักกันที่โรงแรมหรูระดับ
5 ดาวที่ตงั้ อยูใ่ กล้ๆ ทะเลสาบแห่งนี ้
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ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุสาวรียบ์ รุ ุ ษไปรษณียผ์ คู้ น้ พบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึน้ มาใหม่ของ
ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1946 ซึ่งระเบิด
ปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็ นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยูป่ ั จจุบนั อยูใ่ นความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็ น
“อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ พร้อมบันทึกภาพเป็ นที่ระลึก”
ฟาร์มหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็ นสถาที่เพาะพันธุห์ มีสีนา้ ตาลที่มีตงั้ แต่เจ้าหมีตวั เล็กๆไป
จนถึงหมีตวั โตน้องหมีที่นี่ไม่ดรุ า้ ยเพราะหมีที่นี่ได้รบั การดูแลและฝึ กให้คนุ้ เคยกับคนท่านจะได้เห็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูของ
น้องหมีโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว ที่นี่นกั ท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทงั้ หลายด้วย ขนมปั ง และแอป
เปิ ้ล ซึง่ จะมีจดุ จาหน่ายอาหารหมี
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บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
โนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีก
อย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่าหุบเขานรก เพราะที่นี่มีทงั้ บ่อ
โคลนและบ่อนา้ ร้อ นที่เดื อดตามธรรมชาติก ระจายไปทั่วบริเวณที่มีควันร้อ นๆ พวยพุ่งขึน้ มาอยู่ตลอดเวลา และถื อเป็ น
แหล่งกาเนิดนา้ แร่และออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สดุ บนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสญ
ั ลักษณ์เป็ นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือ
ตะบองคอยต้อนรับเป็ นยักษ์ที่คอยคุม้ กันภัยให้ผูม้ าเยือน ดังนัน้ ทุกบริเวณพืน้ ที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็ นร้านขายของที่ระลึก
ห้องนา้ จะมีปา้ ยต่างๆที่มีสญ
ั ลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์
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ค่า

บริการอาหารค่า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พ
ี ัก TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

ที่พกั

วันที่ 6
เช้า

10.30 น.
15.30 น.

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(TG671 10.30 – 15.30)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX]
นาท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ
ถึง สนามบินชิโตเซะ ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG671 บริการอาหารเช้าและน้าดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** หากท่านที่ตอ้ งออกตั๋วภายใน (เครือ่ งบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีท่ ุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ราคาเริ่มต้นแนะนาเพียง : HOKKAIDO OTARU KIRORO RESORT 6วัน 4คืน
โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

วันที่ 01 – 06 เม.ย. 63
วันที่ 02 – 07 เม.ย.63

56,900.52,900.-

56,900.52,900.-

54,900.50,900.-

8,900.8,900.-

35,900.34,900.-
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วันที่ 07 – 12 เม.ย.63
วันที่ 16 – 21 เม.ย. 63

52,900.49,900.-

52,900.49,900.-

50,900.47,900.-

8,900.8,900.-

34,900.33,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.

10

การเดินทางในแต่ล ะครัง้ จะต้องมี ผู้โ ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ค รบจ านวน
ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีท่ีลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟิ รม์ เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
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4.

3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่น่ งั กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดิ นทางเข้าประเทศญี่ ปนุ่
โดยผิ ดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่า นการตรวจคนเข้าเมื อง ทั้ง ไทยและญี่ ปุ่น ขึน้ อยู่กับ การ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถื อว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทัง้ สิน้

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
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ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่ งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณี ที่ ท่ า นจองห้ อ งพั ก แบบ TRIPLE [2 เตี ย ง+1 ที่ น อนเสริ ม ] แล้ ว ทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
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5.
6.

7.

ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 30 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จา่ ย 3%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ
คนไทย ผู้ทปี่ ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
กาหนด)
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษีนา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวัน
เดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
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4.

5.
6.

บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ ง ของผิดกฎหมาย ซึ่ง อยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการเปลี่ ยนแปลงรายการโดยมิ ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทั้ง นี ข้ ึน้ อยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั อัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ่ีประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข้า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปนุ่ **
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีตดิ ต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม
และอื่นๆ)
่ านักในประเทศญี่ปุ่น
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ่ีไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรือมิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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