“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING HOKKAIDO CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

กาหนดการเดินทาง

ราคา

15 – 19 เมษายน 2562

52,900.-

กาหนดการเดินทาง

วันที่
1

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ ( 23.45-08.20 )

2

ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ –หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ – หุบเขา
นรกจิโกกุดานิ – ถนนช้ อปปิ้ งโกคุระขุ

3
4
5

โนโบริเบทสึ – คลองโอตารุ – หอนาฬิ กาไอนา้ – พิพิธภัณฑ์
เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์ สัตว์นา้ โอตารุ – โรง
งานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ภูเขาโมอิวะ (นั่งกระเช้ า)
ซัปโปโร – ตลาดเช้ าโจไก – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – อาคารที่ทาการ
รัฐบาลเก่า – หอนาฬิ กา – ช้ อปปิ้ งซึซึกโิ นะ – ซัปโปโร
ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ( 10.45-16.45 )

เช้ า

เที่ยง

คา่

โรงแรม

✈

-




(HOTEL)

NOBORIBETSU GRAND
HOTEL OR SIMILAR







SAPPORO PRINCE
HOTEL OR SIMILAR






(NANDA)

SAPPORO PRINCE
HOTEL OR SIMILAR



✈

-

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)

2000

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริ การก่อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้นเครื่ อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูข้ ึนเครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง

2345

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

วันทีส่ อง

ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ –หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ถนนช้ อปปิ้ ง

0820

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

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING HOKKAIDO CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

นําท่านเดินทางสู่ เมือ ง “โนโบริ เบทสึ ” (Noboribetsu) เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงด้านบ่อนํ้าพุร้อ นประจําภูมิภาคฮอกไกโด
นอกจากนี้ ยงั มีทิวทัศน์ที่ห ลากหลาย เช่ น ทะเลสาบ แอ่งนํ้า เป็ นต้น จึงได้รับการแต่ งตั้งให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของอุทยาน
แห่ งชาติ Shikotsu-Toya … เพื่อนําท่านเยี่ยมชม “หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ” ศูนย์รวมความเจริ ญรุ่ งเรื องของยุค
เอะโดะ ในช่วง ค.ศ.1603-1867 ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่ งเสมือนผูป้ กป้ องดูแลความเรี ยบร้อยของบ้านเมือง หรื อ
ตํารวจในปั จจุบนั และ เหล่านิ นจา ซึ่ งเสมือนสายลับ และนักฆ่าในปั จจุบนั ชมการสาธิ ตการแสดงการอําพรางตัวอัน
เลื่ อ งชื่ อ หรื อ วิ ถี ชี วิตตามแบบฉบับ ของเหล่ า นิ นจา พร้ อ มชมอาคารบ้า นเรื อ นสิ่ งปลูก สร้ า งที่จ ําลองมาจากในยุค
สมัยเอะโดะ พร้อมศึกษาถึงประวัติความเป็ นมา วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นในอดีต รู ปปั้นการประกอบอาชีพของชาวบ้าน ให้
ท่านหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารกลางวันนําท่านเดินทางสู่ “จิโกคุดานิ” หรื อ “หุบเขานรก” (Jigokudani) เป็ นหุ บเขาที่งดงามตั้งอยู่ตอนเหนื อ
ย่านบ่อนํ้าร้อนโนโบริ เบทสึ นํ้าร้อนในลําธารของหุ บเขาแห่ งนี้มีแร่ ธาตุกาํ มะถันซึ่งเป็ นแหล่งต้นนํ้าของย่านบ่อนํ้าร้อน
เส้นทางตามหุ บเขา เป็ นบ่อที่ตลบอบอวลด้วยควันกํามะถันสี ขาวที่พวยพุ่งออกมาจากใต้ดินตามรอยแยกของหิ น เส้นทาง
ตามหุ บเขาสามารถเดินไต่ข้ ึนเนินไปเรื่ อย ๆ ประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับ “บ่ อโอยุนุมะ” (Oyunuma) เป็ นบ่อนํ้าร้อน
กํามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถัดไปเรื่ อย ๆ ก็จะเป็ นบ่อเล็ก ๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่า และยังมีบ่อโคลนอีก
ด้วย นํ้าที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็ นลําธารเรี ยกว่า “โอยุนุมะกาว่ า” (Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกับการ
แช่เท้าพร้อมชมทิวทัศน์ที่งดงาม
จากนั้นพาท่านไป “ถนนช้ อปปิ้ งโกคุระขุ” (Gokuraku Shopping Street) เป็ นถนนสายสั้น ๆ ที่อยู่ใจกลางโนโบริ เบทสึ
ออนเซ็น สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหาร และร้านค้าต่างๆ ซึ่ งนักท่องเที่ยวมักนิ ยมมาซื้ อของที่ระลึก ที่นี่เป็ นตั้งของ
ยักษ์เอ็มมะโด และยักษ์สัญลักษณ์ต่างๆด้วย มีท้งั ยักษ์ ยุคาเคะ สร้างขึ้นปี ค.ศ.1996 มีความเชื่อว่า ถ้าแช่ ออนเซ็นแล้วมา
ขอพรกับยักษ์ ยุคาเคะ จะทาให้สุขภาพดีและหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ยักษ์สัญลักษณ์ทางการเรี ยน ช่วยในเรื่ องการเรี ยน
ยักษ์สัญลักษณ์ทางความรัก ช่วยในเรื่ องความรัก รู ปปั้นต่างๆตามถนน และยังมีเอ็มมะโด เทพผูเ้ ป็ นใหญ่ในยมโลก จาก
รู ปหุ่ นนี้สามารถเคลื่อนไหวได้ เป็ นต้น ให้ท่านได้ถ่ายภาพต่างๆเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING HOKKAIDO CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

ทีพ่ กั : NOBORIBETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนา้ แร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีส่ าม

โนโบริเบทสึ – คลองโอตารุ – หอนาฬิ กาไอนา้ – พิพิธภัณฑ์ เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์ สัตว์นา้ โอตารุ –
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ภูเขาโมอิวะ (นั่งกระเช้ า)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ” ศูนย์กลางการค้าทางนํ้า ที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้เพลิน
ตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายของญี่ปนุ่ ... ถึงเมือง “โอตารุ” เมืองที่
ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยูใ่ นเมืองเวนิส
นําท่านแวะชม “คลองโอตารุ ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่ งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920
ที่ยุค อุ ตสาหกรรมการขนส่ งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่ งนี้ ได้ถูก ใช้เ ป็ นเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้า
ในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและ
วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม แล้วนําท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ งสําคัญของเมืองตั้งอยูไ่ ม่ไกล
จากคลองโคตารุ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ “ร้ านเครื่องแก้ ว” และ “พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ” ท่านจะได้ ตื่นตากับเครื่ องประดับ
และตกแต่งที่ทาํ มาจากแก้วมากมายหลากหลายรู ปแบบที่งดงามยิ่งนัก หรื อจะเลือกชม “กล่ องดนตรี ” รู ปแบบต่าง ๆ ที่
บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อ มทั้งชม “การสาธิ ต” การผลิตเครื่ องแก้ว ด้ว ยช่างผูช้ านาญการ ... อิสระให้ท่านได้
“เลือกซื้อเลือกชม” สิ นค้าที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน อีกทั้งยังมี “นาฬิ กาไอน้าโบราณ”
สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็ นของขวัญจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา มอบให้กบั
เมืองโอตารุ โดยนาฬิกาจะมีเสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาที และจะพ่นไอน้ าออกมาทุก ๆ ชัว่ โมง เหมือนกับนาฬิกาไอน้ า
อีกเรื อนที่ลอนดอน... นอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้างทางของถนน ซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า
ขายขนมแสนอร่ อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ เค้กและขนมอันเลื่องชื่อต่าง ๆ มากมาย
ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING HOKKAIDO CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

หลังอาหารกลางวันพาท่านไป “พิพิธภัณท์สัตว์นา้ โอตารุ” (Otaru Aquarium) เป็ นอควาเรี่ ยมที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอกไก
โด และเป็ นหนึ่งในอควาเรี่ ยมที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปนด้
ุ่ วย สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1974 ตั้งอยูใ่ กล้กบั ชายฝั่งทะเลของเมืองโอตา
รุ ทําให้มีบรรยากาศริ มทะเลและทิวทัศน์ที่สวยงาม อยูห่ ่ างจากตัวเมืองโอตารุ ประมาณ 6 กิโลเมตร หรื อ 25 นาทีโดยรถ
บัสเท่านั้น ภายในมีการจัดแสดงสัตว์น้ าํ ต่างๆมากถึง 5 พันตัวจาก 250 สายพันธ์ โดยเน้นไปที่สัตว์ทอ้ งถิ่นของฮอกไกโด
และแถบขั้วโลก รวมทั้งการแสดงของสัตว์ต่างๆเช่น ปลาโลมา และแมวนํ้า นอกจากนี้ ก็ยงั มีสวนสนุ กตั้งอยู่ติดกันด้วย
ไฮไลท์ของสวนสัตว์น้ าํ โอตารุ จึงเป็ นสัตว์ที่จดั แสดงอยู่ ซึ่งส่ วนใหญ่จะหาชมได้ยากเพราะเป็ นทั้งสัตว์ทอ้ งถิ่นและสัตว์
ขั้วโลก เช่น สิ งโตทะเล, Walruses, แมวนํ้า, โลมาชายฝั่งสายพันธ์ญี่ปุ่น และเพนกวินอีกหลายสายพันธ์ ที่มีการจัดแสดง
แบบโอเพ่นในลักษณะเรี ยนแบบถิ่นที่อยูต่ ามธรรมชาติใกล้กบั ชายฝั่งทะเล จนบางครั้งจะมีจะสามารถมองเห็ น แมวนํ้า
และสิ งโตทะเลตามธรรมชาติข้ ึนฝั่งมานอนอาบแดดตามโขดหิ นได้ดว้ ย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สิ นค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่ องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ “โค
นม” คุณภาพเยีย่ มมากมายทัว่ ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาํ ให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติ
ดีเ ยี่ยมกลมกล่ อมไม่แพ้ช็อ กโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เ ลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่ งนี้ มีการจัดแสดง
อุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุ แรกเริ่ ม แบบจําลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิตและสามารถเลือกชม
และเลือกซื้อสิ นค้าได้อย่างจุใจ
จากนั้นพาท่านไปนัง่ กระเช้าชม “ภูเขาโมอิวะ” (Mount Moiwa) นับเป็ นหนึ่งในภูเขาเล็กๆ ในป่ าทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้
ของใจกลางเมืองซัปโปโรที่เป็ นที่นิยมมากเป็ นอันดับต้นๆของเมือง โดยภูเขาแห่ งนี้ข้ ึนชื่อมากกับการเป็ นจุดชมวิวเมือง
ที่ดีงามแบบสุ ดๆ การขึ้นไปยอดเขาก็สะดวกสบายมาก เพราะสามารถขึ้นได้ดว้ ยการนั่งกระเช้าขึ้นไปที่ระดับความสู ง 3
ใน 4 ของภูเ ขา จากนั้นเปลี่ ยนมานั่งมินิเ คเบิ้ล คาร์ เ พื่อ ขึ้ นไปยังสถานี ด้านบนยอดเขา บนยอดเขามีดาดฟ้ าชมวิ ว
ร้านอาหาร “The Jewel” ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพทัว่ เมืองซัปโปโร บ้านท้องฟ้ าจาลอง และโรงละคร ช่วงที่เรี ยกได้
ว่าวิวสวยแบบสุ ด ๆ ต้องยกให้ช่วงพระอาทิตย์ตกดินเป็ นต้นไป
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)

ทีพ่ กั : SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ า

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING HOKKAIDO CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

วันทีส่ ี่

ซัปโปโร – ตลาดเช้ าโจไก – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิ กา – ช้ อปปิ้ งซึซึกโิ นะ – ซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นํา ท่า นเดิ นทางสู่ “ตลาดโจไก” ประกอบด้ว ยร้ า นค้า และร้ า นอาหารกว่ า 80 ร้ าน เรี ยงรายตลอดบล็อ กขึ้ น ไป
นอกตลาดขายส่ งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็ นหนึ่ งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านค้า
ต่ า งๆจํา หน่ า ยอาหารทะเลเป็ นส่ ว นใหญ่ เช่ น ปู หอยเม่ น ทะเล ไข่ ป ลาแซลมอน ปลาหมึ ก หอยเชลล์ และ
ยัง มี ผ ลผลิ ต อื่ น ๆในท้อ งถิ่ น เช่ น ข้า วโพด แตงโม และมันฝรั่ ง ตามฤดู ก าล สิ น ค้า ที่ต ลาดแห่ งนี้ มีร าคาเหมาะสม
ไม่ แ พงมากนั ก เช่ น เดี ย วกั น กับ ตลาดอื่ น ๆ ทั่ว ประเทศญี่ ปุ่ น อาหารท้อ งถิ่ น ที่ ข้ ึ นชื่ อ คื อ อาหารทะเลสดๆ
เสิ ร์ฟพร้อมข้าว เรี ยกว่า “ดงบุริ” ... อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้ออาหารสดต่างๆอย่างจุใจ
นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าฮอกไกโด” หรื อเดิมชื่อ “ศาลเจ้ าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮ
อกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุ ขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์ อนั
ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี ดงั เช่นภูมิภาคคันโต ... แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาํ หรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่
ณ ศาลเจ้าแห่ งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจสื บไป
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

นําท่านเดินทางสู่ “อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่ ง
เมือง ซัปโปโร ทําให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม ...
นํามาจากที่ทาํ การรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ ก า ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้ เป็ นสถาปนิ กท้องถิ่น และสร้าง
อาคารนี้ โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้ เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสู งที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเป็ นสัญลักษณ์ของ
รัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาํ ให้ตอ้ งสร้างขึ้ นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จ จุบนั ถูกอนุ รัก ษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติที่มี
ความสําคัญทางด้านวัฒนธรรม และสําหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สาํ คัญทางการเมือง ของรัฐบาลญี่ปนุ่
ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING HOKKAIDO CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

และนําท่านผ่านชม“หอนาฬิ กาโบราณ” สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโรซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั นอกจากนี้ ยงั
ถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่ งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติล้ าํ ค่าทางวัฒนธรรมที่สาํ คัญของญี่ปุ่นอีกด้วย
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ยา่ นช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกโิ นะ” ที่มีร้านค้า มากกว่า
4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้ อของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จําหน่ ายกล้องดิจิตอล เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
อิเล็คทรอนิ คส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่ องสําอาง
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8) NANDA บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลนานาชนิดอาทิสุดยอดอาหาร
ทะเลของฮอกไกโด ปู 3 อย่าง ประกอบด้วย ปูสุไว ปูขนและปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตวั โต กุง้
ทะเล ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล นอกจากนี้ยงั มีเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้ อไก่ ไส้กรอก ผักสดมากมาย ฟักทอง
ข้าวโพด พริ กหวาน เห็ ดหอม เพื่อ ให้ท่านนําไปย่างพร้ อ มทั้งเทมปุระหลายหลายแบบ ไก่ ทอด ซาชิมิปลาสดๆ ซู ชิ
หน้าต่างเช่น หน้าปลาไหลย่าง หน้าไข่ปลา หน้าหอยเชลล์ หน้ากุง้ ฯลฯ อาหารพื้นเมืองปรุ งพร้อมทานเช่นยําๆ ปลาต้ม
ซอส ตบท้ายความอร่ อยด้วยขนมหวานและผลไม้ตามฤดูกาล และเครื่ องดืมเป็ นนํ้าอัดลมและ ชา

ทีพ่ กั : SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีห่ ้ า

ซัปซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ( 10.55-16.45 )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
(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

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING HOKKAIDO CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

*** 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

52,900.- บาท

เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

47,900.- บาท

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

ท่านละ

47,900.- บาท

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

ท่านละ

39,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชําระมัดจํ าทุกครั้ง
และรบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
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)

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING HOKKAIDO CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

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

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
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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 ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพือ่ ประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง...
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