“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) HOKKAIDO COOL TOWN CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

กาหนดการเดินทาง

ราคา

05 – 09 เมษายน 2562

43,900.-

กาหนดการเดินทาง

วันที่
1

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ ( 23.45 – 08.30 )

2

ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน
(เคเบิล้ ) – สวนหมีภเู ขาไฟโชวะชินซัน – โทยะ

3

4
5

โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิ กาไอนา้ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่องแก้ว
และกล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ช้ อป
ปิ้ งย่านทานุกโิ คจิ
ซัปโปโร – ตลาดเช้ าโจไก – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – อาคารที่ทาการ
รัฐบาลเก่า – หอนาฬิ กา – ช้ อปปิ้ ง สถานีซัปโปโร – ช้ อปปิ้ ง
เรร่ า เอาท์เล็ท
ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ( 10.30 – 15.30 )

เช้ า

เที่ยง

คา่

โรงแรม

✈

-



TOYA KOHANTEI HOTEL
(HOTEL) OR SIMILAR






-





-



✈

-

HOTEL MYSTAYS
SAPPORO EKI
KITAGUCHI OR SIMILAR
HOTEL MYSTAYS
SAPPORO EKI
KITAGUCHI OR SIMILAR

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)

2000

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่อง
ดังนั้นผู้โดยสารจาเป็ นต้องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 1 ชั่วโมง

2345

ออกเดินทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่ โมง

วันทีส่ อง

ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้ ) – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – โทยะ

0820

ถึงสนามบินชิ โตเซ่ ‚เมืองซัปโปโร‛ ประเทศญี่ปุ่น ถือ ว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) HOKKAIDO COOL TOWN CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

นําท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ ” เมืองที่มีชื่อเสี ยงด้านบ่อนํ้าพุร้อนประจําภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อนําท่านชมความแปลก
ของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรื อ “หุบเขานรก” เป็ นหุ บเขาที่งดงาม ตั้งอยู่เหนื อย่านบ่อนํ้าร้อนโนโบริ เบทสึ เป็ นบ่อ
โคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ข้ ึนอุดมไปด้วยแร่ กาํ มะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกํามะถันแล้วพวย
พุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็ นแอ่ง อิสระให้ท่านได้เดินชม และบันทึกภาพตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารกลางวันนําท่านเดินทางสู่ ‚ทะเลสาบโทยะ‛ หรื อ ‚โทโยโกะ‛ หนึ่ งในทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของญี่ปุ่น
รวมทั้งเป็ นแหล่ง “ออนเซ็น” ที่สาํ คัญของเกาะฮอกไกโด ... เพื่อนําท่านเปลี่ยนบรรยากาศ เป็ นการ ‚นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า‛ สู่
‚ภูเขาไฟอุสึ‛ (Mt. Usuzan) (ในกรณีทอี่ ากาศเอือ้ อานวย) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปนในช่
ุ่
วง 100 ปี
ที่ผา่ นมา และเป็ น จุดศูนย์กลางที่ทาํ ให้เกิดทะเลสาบโทยะและพบว่า ภูเขาไฟลูกนี้จะมีการปะทุข้ ึนมาเป็ นระยะทุก 20-50
ปี ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ของพื้นที่แถบนี้ อยู่อย่างต่อเนื่ อง ... จนกระทัง่ เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.
2486 ทําให้เกิด ‚ภูเขาไฟโชวะชิ นซัง‛ (Mt. Showa shinzan) ปั จจุบนั ภูเขาลูกนี้ หยุดเติ บโตแล้ว แต่ยงั มีควันขาวปะทุ
ออกมาตาม รอยแยกแตกของพื้นหิ นบนยอดเขาซึ่งมีความร้อนสู งมาก ... อิสระให้ท่านได้ ชื่นชมกับความสวยงามของ
ธรรมชาติ และวิวทิวทัศน์ในอีกรู ปแบบหนึ่ง
จากนั้นนําท่านชมแหล่งอนุรักษ์ “หมีสีนา้ ตาล” พันธุ์หมีที่หาได้ยากในปั จจุบนั ซึ่ งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะ
ซาคาริ น และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ให้ท่านได้ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตวั เล็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวั โต
อายุ 12 ขวบ และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ทาํ ท่าทางตลก ๆ ให้ท่านชม เช่น ยกมือไหว้ขอ หรื อ นอนยกขารอขอแอป
เปิ้ ล หรื อกวักมือเรี ยกขอเพื่อแลกกับการได้กินแอปเปิ้ ลหรื อคุกกี้ ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ ความน่ ารักของเหล่า
หมีสีน้ าํ ตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) HOKKAIDO COOL TOWN CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

ทีพ่ กั : TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ ‚การอาบนา้ แร่ ธรรมชาติ‛เพื่อสุ ขภาพ/ ‚โอนเซ็น‛ (Onsen) นํ้าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีส่ าม

โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิ กาไอน้า – พิพิธ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี – โรงงานช็ อคโกแลตอิชิยะ – ซั ปโปโร –
ช้ อปปิ้ งย่านทานุกโิ คจิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ” ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้
เพลิ น ตากับ ทัศ นี ยภาพอัน งามตาของธรรมชาติ แ ละภาพวิ ถี ชีวิ ต ความเป็ นอยู่อ ย่างเรี ย บง่ า ยของญี่ ปุ่ น . ..ถึ ง เมื อ ง
“โอตารุ ” เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยูใ่ นเมืองเวนิส นําท่านแวะชม “คลอง
โอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการ
ขนส่ งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่ งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยัง
ท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
จากนั้นนําท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ งสําคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ
ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของ “ร้ านเครื่องแก้ ว” “พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ” และ “นาฬิ กาไอน้าโบราณ” นอกจากนี้ ตลอดทั้งสองข้าง
ทางของถนน ซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่ อยนานาชนิ ด อาทิ ช็อ กโกแล็ต Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่
โอตารุ เค้ก และขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึก และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ...
จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ “นาฬิ กาไอนา้ โบราณ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็ น
ของขวัญจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบั เมืองโอตารุ โดยนาฬิกาจะมีเสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุก ๆ 15 นาที
และจะพ่นไอนํ้าออกมาทุก ๆ ชัว่ โมง เหมือนกับนาฬิกาไอนํ้าอีกเรื อนที่ลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ ตามอัธยาศัย
พร้อมนําท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ ‚พิพิธภัณฑ์ เครื่องแก้วและกล่องดนตรี‛ ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่ องประดับ
และตกแต่งที่ทาํ มาจากแก้วมากมายหลากหลายรู ปแบบที่งดงามยิ่งนัก หรื อจะเลือกชม “กล่ องดนตรี ” รู ปแบบต่างๆ ที่
บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อ มทั้งชม “การสาธิต” การผลิ ตเครื่ อ งแก้วด้วยช่ างผูช้ าํ นาญการ ... อิสระให้ท่านได้
“เลือกซื้อเลือกชม” สิ นค้าที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) HOKKAIDO COOL TOWN CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

หลังอาหารกลางวันนําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อ กโกแล็ต” สิ นค้าขึ้นชื่อ อีกอย่างของฮอกไกโด เนื่ องจากเป็ นแหล่ ง
เพาะพัน ธุ์ ‚โคนม‛ คุ ณ ภาพเยี่ย มมากมายทั่ว ทั้ง เกาะสภาพภูมิ อ ากาศและความอุ ดมสมบูรณ์ ข องธรรมชาติ ทาํ ให้
“ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงาน
แห่ งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุ แรกเริ่ ม แบบจําลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต
และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสิ นค้าได้อย่างจุใจ
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น
ผังเมือ ง ซัปโปโร มีล ัก ษณะคล้ายตารางหมากรุ ก ซึ่ งแตกต่ างจากบรรดาหมู่บา้ นและเมือ งทัว่ ไปในญี่ ปุ่นซึ่ งได้รั บ
คําแนะนําและพัฒนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญชาวอเมริ กนั ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผัง
เมืองของอเมริ กา ... เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “ทานุกิ โคจิ‛ ย่านช้อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินในร่ ม อันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมือง
ซัปโปโร ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร กับร้านค้ามากมายนับ 200 ร้าน ที่ให้ท่านเดินเลือกซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ อย่างจุใจ อาทิ
เช่ น ร้ านสิ นค้า 98 เยน ร้ านรองเท้าและกระเป๋ าราคาถูก ที่มีให้เ ลื อ กหลากหลายแบบที่เริ่ มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน
ร้านขายเครื่ องสําอาง ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสุ นขั ร้านขายผลไม้พ้นื เมืองร้านเกมส์ ร้านขายเสื้ อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่างๆ ***

ทีพ่ กั : HOTEL MYSTAYS SAPPORO EKI KITAGUCHI หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ ี่

ซัปโปโร – ตลาดเช้ าโจไก – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่ า – หอนาฬิ กา – ช้ อปปิ้ ง สถานีซัปโปโร – ช้ อปปิ้ ง
เรร่ า เอาท์เล็ท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) HOKKAIDO COOL TOWN CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

นําท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้ าโจไก” นําท่านชมและเลือกซื้ออาหารทะเลต่าง ๆ นานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกั ษ์ทะเล
หอยเชลล์ สัตว์น้ าํ เค็มสด ๆ จากทะเลชนิ ดต่าง ๆ เป็ นต้น ตลาดแห่ งนี้ เป็ นที่ต้ งั ทั้งร้ านปลาสด ผักสดและผลไม้สด
มากมายกว่า 70 ร้านค้าที่เอาสิ นค้าวางขายอย่างน่าชม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าฮอกไกโด” หรื อเดิมชื่อ “ศาลเจ้ าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะ
เมื อ งฮอกไกโด ... ศาลเจ้า ชิ น โตนี้ คอยปกปั ก ษ์รั ก ษาให้ ช นชาวเกาะฮอกไกโดมี ค วามสงบสุ ข ถึ ง แม้จ ะไม่ ไ ด้มี
ประวัติศาสตร์ อ ันยาวนานเก่ าแก่ นับพันปี ดังเช่ นภูมิภาคคัน โต แต่ ที่นี่ก็เป็ นที่สํา หรั บให้ค นท้อ งถิ่ นได้ก ราบไหว้สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่ งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจสื บไป
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

หลังอาหารกลางวันนําท่านเดินทางสู่ ‚อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่ า” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้
ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่ งเมืองซัปโปโร ทําให้นกั ท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้างของ
โดมแปดเหลี่ยม นํามาจากที่ทาํ การรัฐแมสซาซู เสทท์ในประเทศสหรั ฐอเมริ ก า ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้ เ ป็ นสถาปนิ ก
ท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้ โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้ เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสู งที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและ
เป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาํ ให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูกอนุ รักษ์ไว้ให้
เป็ นสมบัติที่มีความสําคัญทางด้านวัฒนธรรม และสําหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สําคัญทางการเมือง ของรัฐบาล
ญี่ปุ่น ... นําท่านผ่านชม “หอนาฬิ กาโบราณ” สัญ ลัก ษณ์คู่ เมืองซัปโปโร ซึ่ งสร้ างขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุ บนั
นอกจากนี้ยงั ถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้ง
ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติล้ าํ ค่าทางวัฒนธรรมที่สาํ คัญของญี่ปุ่นอีกด้วย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟซัปโปโร” สวรรค์แห่ งนักช้อปโดยมีห้างสรรพสิ นค้ามากมาย เช่น พาซิ โอ ไดมารุ
และอาคาร ESTA เป็ นต้น ในอาคาร ESTA มีศูนย์อาหารสไต์ล์ธีมพาร์ ค ‘ราเม็ง รี พบั ลิค ซัปโปโร’ ท่านจะสามารถลิ้ม
รสราเมงชื่อ ดังจากทัว่ ฮอกไกโดได้ที่น้ ี นอกจากนี้ ยงั มีตึกของ BIC CAMERA ซึ่ งเป็ นสถานที่แห่ งการบูชาเครื่ องใช้
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ นอกจากนี้ ยังมี UNIQLO ขนาดใหญ่และร้ านขายเสื้ อ ผ้ามากมายที่อ ยู่เ หนื อ อาคาร 7 ชั้นของ BIC
CAMERA และ ศูนย์การค้าใต้ดิน ‘เอเปี ย’ ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็ นจุดสังเกต มีร้านขายของ
ฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจูเก่าแก่ก็มาเปิ ดสาขาอยูด่ ว้ ย
จากนั้นนําท่านเดินทางช้อปปิ้ งกันต่อที่ “เรร่ า เอาท์เล็ท” ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ นค้า “แบรนด์ เนม” ชื่อดัง
หลากหลายทั้งแบรนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญี่ปุ่น และสิ นค้าดี ราคาพิเ ศษที่มี ให้เ ลือ กถึ ง 130 ร้านค้าซึ่ งใน
บรรดาแบรนด์ดงั เหล่านี้จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็ นแบรนด์ที่เพิ่งเปิ ดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิ ดตัวเป็ นครั้ง
ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) HOKKAIDO COOL TOWN CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

แรกในประเทศญี่ปนุ่ อีก 9 แบนด์ดงั ที่มาเปิ ดครั้งแรกในญี่ปุ่น มีท้งั สิ นค้าสําหรับสุ ภาพบุรุษและสุ ภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์
กีฬา นาฬิกา รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva
Levi Vans ฯลฯ
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่างๆ ***

ทีพ่ กั : HOTEL MYSTAYS SAPPORO EKI KITAGUCHI หรือเทียบเท่ า
วันทีห่ ้ า

ซัปซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ( 10.30 – 15.30 )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่ ”

1045
1545

ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 671
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น

*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูก ค้า ที่มีว ัตถุ ประสงค์เ พื่อ ท่องเที่ยวหรือ สํา รวจเส้นทางเท่า นั้น หากท่า นถู ก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิ เสธการเข้า -ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ

ท่านละ

43,900.- บาท

เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

39,900.- บาท

เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)

ท่านละ

39,900.- บาท

เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่านละ

32,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชําระมัดจํ าทุกครั้ง
และรบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) HOKKAIDO COOL TOWN CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน
้ ไป ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
3.
ค่าทําหนังสื อเดินทาง
4.
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชาระเงิน  สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท

 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6.
ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ท้งั หมด
ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7.
กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ถ้าวี
ซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละกรุ๊ ป)
8.
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปัญหา
อื่นๆ โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด
ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) HOKKAIDO COOL TOWN CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่
พักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่ ด้วยกัน
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี

6.

หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.

สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปนุ่ อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่าน
ทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่องจากโรงแรมในญี่ปนห้
ุ่ องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนําว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สําหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

โรงแรมในญี่ปนไม่
ุ่ มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ

11.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

...โปรดอ่านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพือ่ ประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง...

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (TAS) HOKKAIDO COOL TOWN CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

