KTN_รหัสทัวร์ K1504 จุดออกเดินทาง: จุดนัดรวมตัว (Hokkaido) (1วัน)
แพ็คเกจรถบัสท่ องเที่ยว Asahiyama Zoo 1 DAY Picnic Tour &
รับประทานอาหารเย็นที่ Sapporo Kaitaku-shi Brewery
สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (ภาพนี้ ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

เนื้อย่างเจงกิสข่าน & ปู (ภาพนี้ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

Sapporo Kaitaku-shi Brewery (ภาพนี้ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

Highlights
1. ท่องเที่ยวที่สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า & รับประทานบุฟเฟต์อาหารเย็น "เนื้อย่างเจงกิสข่าน & ปู" เมนูข้ นึ
ชื่อของฮอกไกโด
2. ช่วงปลายเดือนธันวาคม - กลางเดือนมีนาคมจะได้พบกับความน่ารักของเหล่านกเพนกวินทีอ่ อกมาเดิน
บนหิมะจนคล้ายกับเป็ น "ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน" ! (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศและปริ มาณหิมะในแต่ละ
วัน)
3. อิ่มอร่ อยไปกับอาหารเย็น "เนื้อย่างเจงกิสข่าน & ปู" เมนูชื่อดังของฮอกไกโดที่ Sapporo
Kaitaku-shi Brewery โรงเบียร์ภายในอาคารอิฐแดงที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุคเมจิ
ร้านอาหารเย็น：Sapporo Kaitaku-shi Brewery
**กรุ ณาระบุขอ้ มูลต่อไปนี้ในตอนที่ทาการจอง**
กรุ ณาระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้ ลงใน “ข้อมูลเพิม่ เติม” ในแบบฟอร์มการจองของท่าน
กรุ ณาเลือกจุดขึ้นรถบัสท่องเที่ยวดังต่อไปนี้
・Sapporo Excel Hotel Tokyu -------- เวลา 8:00 นาฬิกา
・Sapporo Tokyu REI Hotel ---------- เวลา 8:10 นาฬิกา
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・Sapporo Prince Hotel --------------- เวลา 8:20 นาฬิกา
・Century Royal Hotel ---------------- เวลา 8:32 นาฬิกา
・New Otani Inn Sapporo ------------ เวลา 8:43 นาฬิกา
・ANA Crowne Plaza Sapporo -------- เวลา 8:50 นาฬิกา
*เนื่องจากแพ็คเกจนี้เป็ นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง จึงไม่มีหวั หน้าทัวร์/ไกด์ทวั ร์ร่วมเดินทางด้วย
กรุ ณาเก็บเอกสารสาคัญเกี่ยวกับการเดินทางที่ได้รับจากบริ ษทั ไว้จนกว่าสิ้นสุดการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
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Sapporo Excel Hotel Tokyu (ออกเดินทางเวลา 08:00 นาฬิกา)
Sapporo Tokyu REI Hotel (ออกเดินทางเวลา 08:10 นาฬิกา)
Sapporo Prince Hotel (ออกเดินทางเวลา 08:20 นาฬิกา)
Century Royal Hotel (ออกเดินทางเวลา 8:32 นาฬิกา)
New Otani Inn Sapporo (ออกเดินทางเวลา 8:43 นาฬิกา)
ANA Crowne Plaza Sapporo (ออกเดินทางเวลา 8:50 นาฬิกา)
จุดพักรถอิวามิซาว่า (แวะพัก / ประมาณ 10 นาที)
สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (ท่องเที่ยว & รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
/ ประมาณ 220 นาที)
Sunagawa Highway Oasis (แวะพัก / ประมาณ 20 นาที)（ANA Crowne
Plaza Sapporo
New Otani Inn Sapporo
(เดินทางไปยังร้านอาหารด้วยตัวท่านเอง *ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
เดินประมาณ 10 นาที
Beer Keller Kaitakushi (รับประทานบุฟเฟต์ "ปูซูไว + เนื้อแกะย่างเจงกิส
ข่าน + ซูชิ 3 ชิ้น" ตั้งแต่เวลา 19:30 *ประมาณ 90 นาที)
เดินทางกลับด้วยตัวท่านเอง *ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เดินทางกลับถึงที่พกั ของท่าน
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 1 อาหารรอบดึก: 0
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[สิ่ งที่รวมอยู่ในทัวร์ สาหรับเด็กเล็ก]
สิ่งที่รวมอยูใ่ นแพ็คเกจทัวร์สาหรับเด็กเล็ก (3-5 ปี )：①ค่ารถบัสท่องเที่ยว Asahiyama Zoo 1 DAY
Picnic Tour (รวมค่าเข้าสวนสัตว์อะซาฮิยาม่า) ②อาหารเย็น
*เด็กอ่อน 0-2 ปี ：ไม่เสียค่าบริ การ (ไม่รวมที่นงั่ รถบัส)

รายละเอียด
จุดนัดรวมตัว (Hokkaido)
Hokkaido
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
เนื่องจากทัวร์น้ ีเป็ นแบบ Free plan ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริ การ
ขอบเขตการให้ บริการภาษา
ทางด้านภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริ การภาษาจะรองรับเฉพาะใน
ระหว่างการดาเนินการในการติดต่อระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าเท่านั้น เช่น การ
ส่งอีเมล์ยนื ยัน การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็ นต้น
จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 2 ท่าน*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่า
ตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวัน
เดินทาง 14วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง
4วัน)
2 ท่าน
จานวนผู้จองขั้นต่า
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา
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หมายเหตุ
*การเดินทางด้วยถบัสท่องเที่ยว Asahiyama Zoo 1 DAY Picnic Tour ของแพ็คเกจทัวร์น้ ี ไม่น้ ีไม่มีหวั หน้า
ทัวร์/ไกด์นาเที่ยวร่ วมเดินทางด้วย มีเพียงพนักงานขับรถเท่านั้น (สื่อสารเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
*หลังเดินทางกลับจากสวนสัตว์อะซาฮิยาม่าแล้ว รถบัสจะไปส่งท่านถึงโรงแรม New Otani Inn Sapporo
เท่านั้น ซึ่งหลังจากนั้นท่านจะต้องเดินไปยังร้า่่นอาหารและเดินทางกลับด้วยตัวท่านเอง
[เกี่ยวกับถบัสท่องเที่ยว Asahiyama Zoo 1 DAY Picnic Tour ]
(บริ ษทั ที่ดาเนินการ：Hokkaido Access Network Co., Ltd. )
- ในวันเดินทางกรุ ณาไปรวมตัวที่ฟร้อนของแต่ละโรงแรมอย่างน้อย 10 นาที ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง (จุด
รวมตัวของ ANA Crowne Plaza Hotel Sapporo จะอยูท่ ี่ช้ นั 1 หน้าเค้าเตอร์บริ การรับฝากกระเป๋ า [Cloak] ,
Century Royal Hotel จะอยูท่ ี่ล็อบบี้ทางเข้าโรงแรม ชั้น 1)
-ในกรณี ที่ไม่สามารถขึ้นรถบัสได้ทนั ตามเวลาทีก่ าหนด จะไม่สามารถขอขึ้นรถบัสระหว่างทางได้ และจะ
ไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่วา่ ในกรณี ใดทั้งสิ้น
*ในกรณี ที่สภาพอากาศ/ สภาพการจราจรไม่เอื้ออานวย อาจทาให้มีการเป็ นแปลงเส้นทางและเกิดความล่าช้า
ตามไปด้วย ในกรณี น้ ีอาจส่งผลให้เวลาในการท่องเที่ยวที่สวนสัตว์อะซาฮิยาม่ามีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง ใน
กรณี ที่มีการยกเลิกการออกเดินทางในวันเดินทาง อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ/ สภาพการจราจรไม่
เอื้ออานวย ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่าน
*การเดินทางด้วยรถบัสท่องเที่ยวในแพ็คเกจนี้ เป็ นการร่ วมเดินทางกับลูกค้าที่จองผ่านบริ ษทั ทัวร์อื่นๆ และ
ลูกค้าที่จองคอร์สอื่นๆ (รวมคนญี่ปุ่น) ทั้งนี้ ขนาดของรถบัสจะขึ้นอยูก่ บั จานวนผูเ้ ดินทาง
*ที่นงั่ บนรถบัสท่องเที่ยวในแพ็คเกจนี้เป็ นแบบที่นงั่ อิสระ (Non-reserve seat) และปลอดบุหรี่ ในบางกรณี
อาจได้นงั่ ติดกับลูกค้าท่านอื่นๆ
*กรุ ณาตั้งค่าโทรศัพท์ในโหมดเงียบและงดสนทนาระหว่างเดินทาง
*[เกี่ยวกับอาหารเย็น]
*หลังจากท่องเที่ยวสวนสัตว์เสร็ จแล้ว รถบัสจะไปส่งท่านที่ New Otani Inn Sapporo หลังจากนั้นกรุ ณาเดิน
ไปยังร้านอาหารด้วยตัวเอง ใช้เวลาในการเดินประมาณ 10 นาที
*เนื่องจากจองโต๊ะรับประทานอาหารในเวลา 19:30 นาฬิกา กรุ ณาเดินทางไปยังร้านอาหารให้ตรงเวลา (เวลา
รับประทานบุฟเฟต์ 90 นาที) ในกรณี ที่ท่านเดินทางไปถึงช้า เวลาในการรับประทานอาหารจะลดลงตามไป
ด้วย
*หลังจากรับประทานอาหารเย็น กรุ ณาเดินทางกลับไปยังที่พกั ของท่านด้วยตัวเอง (※ไม่มีบริ การไปส่ง)
*เวลาในการรับประทานอาหารเย็นจะเปลี่ยนแปลงตามการจอง
*แพ็คเกจทัวร์น้ ีจดั และดาเนินการโดย Kinki Nippon Tourist Hokkaido Co., Ltd.
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เพิม่ เติม
*บริ ษทั จะทาการส่งเอกสารสาคัญเกี่ยวกับการเดินทางไปให้ท่านผ่านทางอีเมล์ โดยจะทาการส่งให้อย่าง
น้อย 1 อาทิตย์ก่อนถึงวันร่ วมโปรแกรมการเดินทาง กรุ ณาพิมพ์เอกสารดังกล่าวและนาติดตัวมาในวันร่ วม
การเดินทาง
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นแพ็คเกจทัวร์：①ค่ารถบัสท่องเที่ยว Asahiyama Zoo 1 DAY Picnic Tour (รวมค่าเข้า
สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า) ②อาหารเย็น (บุฟเฟต์ปูซูไว + เนื้อแกะย่างเจงกิสข่าน + ซูชิ 3 ชิ้น) ③ค่าอาหาร
กลางวัน
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นแพ็คเกจทัวร์สาหรับเด็กเล็ก (3-5 ปี )：①ค่ารถบัสท่องเที่ยว Asahiyama Zoo 1 DAY
Picnic Tour (รวมค่าเข้าสวนสัตว์อะซาฮิยาม่า) ②อาหารเย็น
*เด็กอ่อน 0-2 ปี ：ไม่เสียค่าบริ การ (ไม่รวมที่นงั่ รถบัส)

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก

จุดนัดรวมตัว
(Hokkaido)

วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย
2018
พฤศจิกายน
17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,26,27,
28,29,30
ธันวาคม
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,1
5,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,2
6,27,28,29
2019
มกราคม
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,1
5,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,2
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ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
12,500 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

เด็ก
6ถึง11ปี

8,000 เยน

เด็ก
3ถึง5ปี

8,000 เยน
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6,27,28,29,30,31
กุมภาพันธ์
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,1
5,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,2
6,27,28
มีนาคม
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,1
5,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,2
6,27,28,29,30,31
เมษายน
1,2,3,4,5,6,7
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