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รหัสทัวร์ 22907   จุดออกเดนิทาง:  

กจิกรรมเกบ็-ทานสตรอว์เบอร์ร่ีไม่อั้น & เยีย่มชมโรงกลัน่นิกกะวสิกี-้โยอจิิ - โรงกลัน่เหล้า 
Niseko-shuzo! (1 วนั) 

  

   

    

Highlights  

**  เพลิดเพลินไปกบักิจกรรมเก็บ-ทานสตรอวเ์บอร์ร่ีสดๆจากตน้ไดไ้ม่อั้น (30 นาที) ♪ ※รับสตรอวเ์บอร์ร่ี 1 แพค็เป็น
ของฝากกลบับา้น (ประมาณ 200 กรัม)  
**  อ่ิมอร่อยไปกบับุฟเฟต ์"หน่อไมฝ้ร่ัง-มนัฝร่ังญี่ปุ่ น-เห็ด" ในเมนูกระทะร้อนเทปันยากิ (50 นาที) & ขา้วหนา้หอยเชลล์
สด (แบบ mini) และหมอ้ไฟทะเล (แบบ mini) ในม้ือกลางวนั!  
**  จุใจไปกบัการแวะชิมเหลา้ญี่ปุ่ นและเลือกซ้ือของที่ โรงกลัน่นิกกะวสิก้ี-โยอิจิ & โรงกลัน่เหลา้ Niseko-shuzo!  
**  สนุกสนานไปกบัการท่องเที่ยวที่ "ภูเขาไฟโชวะชินซนั" ภูเขาที่เกิดขึ้นโดยการเกิดแผน่ดินไหวและก่อตวัขึ้นบนพื้นที่
ราบทุ่งขา้วสาลี  
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โปรแกรมการเดนิทาง 
 

 

รายละเอยีด  
 
จุดออกเดินทาง   ซปัโปโร 
เวลานัดหมาย 07:40 AM 
จุดหมาย Hokkaido 

ภาษา  ภาษาองักฤษ 

 ภาษาจีน 

 
 

 
วนัที ่1 

 ประตูทิศเหนือของสถานีซปัโปโร (รวมตวั 7:40 นาฬิกา)  
 สวนมารุยามะ (เดินทางผา่น)  
 โรงกลัน่นิกกะวสิก้ี-โยอิจิ (เยีย่มชมโรงงานช่ือดงั / ประมาณ 60 นาที)  
 โรงกลัน่เหลา้ Niseko-shuzo (ชิม & เลือกซ้ือ / ประมาณ 30 นาที)  
 ร้าน Mingei goten (รับประทานบุฟเฟต ์"หน่อไมฝ้ร่ัง-มนัฝร่ังญี่ปุ่ น-
เห็ด" ในเมนูกระทะร้อนเทปันยากิ (50 นาที) & ขา้วหนา้หอยเชลลส์ด-
หมอ้ไฟทะเล (แบบ mini) ในม้ือกลางวนั  
 ภูเขาไฟโชวะชินซนั (เดินเล่นตามอธัยาศยั / ประมาณ 60 นาที)  
 เมืองโซเบะซึ หรือ เมืองโทะโยอุระ (เก็บ-ทานสตรอวเ์บอร์ร่ีไม่อั้น /  
30 นาที)  
 Nakayama Pass (ชมววิภูเขาโยเทในช่วงพระอาทิตยต์กดิน / ประมาณ 
20 นาที)  
 สวนมารุยามะ (เดินทางกลบัถึงในเวลา 18:30 นาฬิกา ตามก าหนดการ 
※สามารถลงรถบสัที่น่ีได)้ 

        ประตูทิศเหนือของสถานีซปัโปโร (เดินทางกลบัถึงในเวลา 19:00 
นาฬิกา ตามก าหนดการ) 
  
อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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ขอบเขตการ
ให้บริการภาษา 

บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ และมีหนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญั
เก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วม
เดินทางทั้งหมดขั้น
ต ่า 

 25 ท่าน 
*อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่บริษทัไดก้ าหนดไว ้โดย
จะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบ
ก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 
 
 

เพิม่เติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - เฉพาะที่นัง่รถบสั (ไม่รวมอาหาร)  
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเขา้ชม
สถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่ในกรณีใดทั้งส้ิน (แมว้า่จะไม่ไดใ้ชบ้ริการในส่วน
นั้นๆก็ตาม)  
*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และค่า
เขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) และค่าบริการเสริมต่างๆ 
 
 
 

หมายเหตุ 
【เก่ียวกบัโปรแกรมทวัร์】  
*โปรแกรมน้ีมีไกดร์ถบสัส่ือสารภาษาญี่ปุ่ นร่วมเดินทางดว้ย ทั้งน้ี ไม่สามารถท าหนา้ที่แปลขอ้มูลต่างๆได ้*กิจกรรมเก็บ
ผลไมอ้าจถูกยกเลิกโดยขึ้นอยูก่บัปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ซ่ึงจะส่งผลกระทบใหกิ้จกรรมเก็บผลไมด้งักล่าวเหลือเพยีง 
"กิจกรรมรับประทานผลไมไ้ดไ้ม่อั้น" เท่านั้น (ผลไมท้ี่ทางสวนไดเ้ก็บไวแ้ลว้)  
*กิจกรรมเก็บสตรอวเ์บอร์ร่ีจะไม่ยกเลิกในกรณีที่มีฝนตก ทั้งน้ี กรุณาจดัเตรียมเส้ือกนัฝนติดตวัไปดว้ย เน่ืองจากในสวน
บางแห่งอาจไม่อนุญาตใหก้างร่มในขณะท ากิจกรรม  
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั  
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี  
*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น  
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น 
อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม  
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*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกระทนัหนัใน 1 วนัก่อนถึงวนัออกเดินทาง (เวลา 
15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญี่ปุ่ น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผา่นทางอีเมล ์ 
*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกนั สามารถสอบถามเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์ของท่าน  
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อาย ุเพศ) ใหแ้ก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบั
แกไ้ข) ที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 
 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 

ซัปโปโร 

2019 
มิถุนายน 
7,8,9,10,12,13,15,
16,18,19,21,22,23,
26,28,29 

 
 

 
07:40 AM 

 
 

 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

10,990 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

10,990 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

      3,000 เยน 


