เล่ นกิจกรรมหิมะท้ าลมหนาวที่ “ คิโรโระ สกี รีสอร์ ท ”
ตื่นตาไปกับโลกของโดราเอม่อนการ์ ตูนยอดฮิตของประเทศญี่ปุ่น
ชมความสวยงามของคลองโอตารุ ที่สุดแสนจะโรแมนติก
ขึน้ กระเช้ าชมวิวเมืองโอตารุบน “ยอดเขาเทนงุ”
ช้ อปปิ้ งจุใจที่ย่านซูซูกโิ นะ และมิตซุยเอาท์ เลท
บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ แบบไม่อ้นั
อาบนา้ แร่ แช่ ออนเซ็นสไตล์ ญปี่ ุ่ น 1 คืน

อัตราค่าบริการ:
วันเดินทาง

29 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61

ผู้ใหญ่ ท่านละ
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
(พักห้องละ 2 ท่ าน)
(มีเตียง)

62,990

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
(ไม่มเี ตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิม่

52,990

11,000

57,990

กรุ๊ปออกเดินทางขั้นตา่ 25 คน ในกรณีที่กรุ๊ปตา่ กว่า 25 คน จะมีการเปลีย่ นแปลงราคา
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่งพบเจ้าหน้าที่คอยให้
การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน
23.55 น. เหินฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย ด้วยเที่ยวบินที่ TG 670
วันที่ 2 ชิโตเซ่ – โดราเอม่อน สกายพาร์ ค – เมืองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพธิ ภัณฑ์เครื่ องแก้ว – คลองโอตารุ
08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของ
ประเทศญี่ปุ่นเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านชมโดราเอม่ อน สกายพาร์ คให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ ตูนในเรื่ องโดราเอ
ม่อนการ์ ตูนที่นิยมที่สุดในญี่ ปุ่น อิสระกับการถ่ายรู ปกับฉากในการ์ ตูน เช่น ฉากนัง่ ไทม์แมชชีนที่จะทาให้ทุกท่าน
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หน้า 1

เที่ยง
บ่าย

เย็น

เสมือนเป็ นส่ วนหนึ่ งในฉากและยังมีโซนร้านค้าที่ขายของเกี่ยวกับโดราเอม่อนที่ท่านสามารถช้อปปิ้ งไว้เป็ นของที่
ระลึกได้อีกด้วยและพลาดไม่ได้กบั การชิมขนมโดรายากิที่โดราเอม่อนชื่นชอบ จากนั้นนาท่านเข้าสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือ
เป็ นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรื อนนั้นส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็ นสไตล์
ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุ ได้รับอิทธิพลมาจากการทาการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารน าท่านชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้ อยปี ท่ า นสามารถชมกล่องดนตรี ในรู ปแบบต่างๆ
สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั และนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ ว ท่านสามารถชมเครื่ อง
แก้วที่ มีรูปแบบและสี สันสวยงามซึ่ งเกิ ด จากกรรมวิธีก ารเป่ าแก้ว ด้ว ยเทคนิ คในแบบต่างๆ จึ งทาให้เครื่ องแก้ว ที่
ออกมามีรูปแบบและสี ที่แตกต่างกันออกไป ตามความถนัดและความชานาญของช่างเป่ าแก้ว จากนั้นอิสระให้ท่าน
เดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจคลองโอตารุ เป็ นคลองที่เกิดขึ้นจากการถม
ทะเลสร้างเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็ นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรื อใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลอง
ครึ่ งหนึ่งเป็ นถนนสาหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็ นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองและได้
ปรับปรุ งเป็ นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Hotel Sonia Otaru หรื อเทียบเท่า ( - / L / D)

วันที่ 3 ภูเขาเทนงุ (นั่งกระเช้ า) – คิโรโระ สกี รีสอร์ ท – โรงงานช็อกโกแลต
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้ นาท่ าน “นั่งกระเช้าไฟฟ้ า” ขึ้ นสู่ ภู เขาเทนงุ ซึ่งเป็ นจุดชมวิว ที่
สามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ท่าเรื อและอ่าวอิชิการิ ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยงั
มีเทพเจ้าเทนงุ โดยในสมัยเอโดะชาวญี่ ปุ่นมีความเชื่อว่ารู ปลักษณ์ของเทพเจ้า
เทนงุน้ นั มีใบหน้าสี แดง จมูกยาว สวมชุดแบบชาวเขาและถือพัดขนนก แต่ใน
ปั จ จุบัน กลับมีค วามเชื่ อว่าเทพเจ้าเทนงุมีปากแหลมคล้ายนก เมื่อได้เวลาอัน
สมควรแล้วนาท่านเดินทางสู่ คิโรโระ สกีรีสอร์ ท เป็ นสถานที่ที่เหมาะสาหรับ
การเล่นสกีในหน้าหนาว และกีฬาหน้าหนาว เช่น สโนว์โมบิล สกี สโนว์บอร์ ด
หรื อจะเลือกเล่น ผาดโผนในสไตล์ของท่านเอง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ
เล่นสกีในรู ปแบบต่าง ๆ มากมายตามอัธยาศัย (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่า
เช่าเครื่ องเล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี ) *** ทั้งนี้ การเล่นกิจกรรมหิ มะต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ
และปริ มาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น***
TOUR CODE: AH39-JF-รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด(ปี ใหม่29DEC)-5D3N-TG-(29DEC-2JAN)62990

หน้า 2

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บา้ นอิชิยะซึ่งเป็ นแหล่งผลิ ตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของ
ญี่ปุ่น ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสี ขาวแด่ คน
รัก” (Shiroi Koibito) ซึ่งเป็ นช็อกโกแลตที่ข้ ึนชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรื อเดินถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศ
โดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยโุ รปเย็น
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ)
เข้าพักโรงแรม APA Hotel Resort หรื อเทียบเท่า ( B / L / D)
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ าแร่ ที่ข้ ึนชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ าแร่ น้ นั มีแร่ ธาตุ
ซึ่งช่วยให้ผวิ พรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีข้ ึน

วันที่ 4 เมืองซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิ กา – สวนโอโดริ – ซูซูกโิ นะ – มิตซุยเอาท์ เลท
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโรเมืองหลวงของเกาะฮอกไก
โดที่เติบโตและกลายเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่นผัง
เมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุ กซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน
และเมืองทัว่ ไปในประเทศญี่ปุ่น การจัดการและการพัฒ นาได้รับคาแนะน า
จากผูเ้ ชี่ยวชาญชาวอเมริ กนั ลักษณะของผังเมืองจึงถู กออกแบบเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตาม
พื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริ ก า น าท่ านชมตึกรั ฐบาลเก่ าของเมืองซัปโปโรซึ่ งใน
อดีตเคยใช้เป็ นกองอานวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็ นตึกที่สูงที่สุดของเมืองโดยตัว
อาคารภายนอกนั้น ได้ใช้อิ ฐแดงเป็ นวัส ดุ ในการก่ อสร้ างท าให้ดู แล้ว สวยแปลกตา
ปัจจุบนั ภายในตึกได้จดั เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาต่างๆ ของ
เมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย ผ่านชมหอนาฬิ กา ซึ่งถือ
เป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาเที่ยงตรงแล้ว ยังเปรี ยบเสมือน
สถานที่บอกเล่าเรื่ องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปั จจุบนั รวมเวลากว่า 100 ปี หอ
นาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารนาท่านชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400
เมตร ผูค้ นส่ ว นใหญ่ ใช้เวลาเพื่อมาพัก ผ่อนหย่อนใจหรื อจัด งานประเพณี ในเทศกาลต่ างๆ ที่ สวนแห่ งนี้ น าท่ าน
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หน้า 3

เย็น

วันที่ 5
เช้ า
10.00 น.
15.50 น.

เดินทางสู่ ย่านซูซูกโิ นะ ย่านช้อปปิ้ งที่แสนคึกครื้ นของเมืองซัปโปโร มีหา้ งร้านต่างๆมากมาย มีท้ งั ร้านเสื้อผ้าแบรนด์
ดัง ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่ นอีกทั้งยังเป็ นจุดนัดพบยอด
นิยมของวัยรุ่ นชาวญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้จกั คาว่าเบื่อกันเลย จากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ป
ปิ้ งจุ ใจที่ มิตซุ ยเอาท์ เลท แหล่งเลือกซื้ อสิ่ งของและเสื้ อผ้าแฟชั่น ภายในแบ่ งเป็ นร้ านค้าต่ างๆ มากมาย มีสิน ค้า
หลากหลายประเภท อาทิ เครื่ องสาอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ช้นั นาให้ท่านเลือกซื้อ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ แบบไม่อ้นั )
เข้าพักโรงแรม Sapporo Grand หรื อเทียบเท่า (B / L / D)
ซัปโปโร – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ดว้ ยเที่ยวบิน TG 671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

(B / - / -)



อัตราค่าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมีบริ การสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน้ าหนักหรื อจานวน
ของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสียชีวิต (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ ดินทางที่ มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานีไ้ ม่รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
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เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 30 ท่านและทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรื อ เลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่ านละ 25,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษทั ภายใน 1 วัน
2. ส่ วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ ครบถ้ วนก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการสารองการ
เดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถ
ติ ด นัก ท่ อ งเที่ ยวหนาแน่ น ตามสถานที่ ท่องเที่ ยวต่ างๆ รวมไปถึง ร้ านอาหารที่ มีค นมาใช้บริ ก ารกัน เยอะ ร้ านค้า
ห้างสรรพสิ นค้าจะปิ ดบางส่ วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็ วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ ว ขอให้ท่าน
ทาความเข้าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริ การ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่
มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่า ช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อ
จลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้าหน้ าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุ สุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้น
5. บริ ษทั ฯ ขอลงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั สภาวะของสายกาบิ น
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนาสิ่ งของผิด
กฎหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ ที่ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
และผิดกฎหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่ องบิน , ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษี
นา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
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