JS1_HOKKAIDO PLAY SKI FREE DAY 5ว ัน3คืน

กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่
(พ ักห้องละ2ท่ำน)

เด็ก
(พ ักก ับผูใ้ หญ่ ห้องละ2ท่ำน)

พ ักเดีย
่ วเพิม
่

4-8 มกรำคม 2561
20 -24 มีนำคม 2561

45,900.43,900.-

45,900.43,900.-

7,500.7,500.-
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วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด)
20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน
THAI AIRWAY’S (TG) เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการขึ้น เครื่ อง
(ไกด์ทวั ร์แนะนาการเดินทาง)
23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน THAI AIRWAY’S (TG) (TG670)
วันที่สอง ดาเตะจิไดมูระ - โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้ าชมวิวอุสุซาน – ศูนย์อนุรักษ์ หมี (-/L/D)
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าและทาภาระกิจส่วนตัวเรี ยบร้อยแล้ว... ***สาคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้ นา
อาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและปรับ *** เดิ นทางสู่ หมู่บ้านดา
เตะจิไดมุระ(Noboribetsu Date Jidaimura) เป็ นหมู่บ้านจ าลองวิถีชีวิต ของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายใน
พื้นที่หมู่บา้ นมีท้งั หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บา้ นนิ นจา หมู่บา้ นซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย โดย
นักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยูใ่ นหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนี้ยงั มีคนแต่งตัว
เป็ นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ
จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมืองโนโบริ เบทสึ รั บอากาศบริ สุทธิ์ ณ เมืองตากอากาศขึ้ น ชื่ อแห่ งเกาะฮอกไกโด
นาท่านเดินทางไปชม จิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติที่จิโกกุดานิหรื อหุบผานรก ซึ่ง
ยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ าผุร้อนและบ่อโคลนเดือด เป็ นที่มาของหุบผานรก เดินทางสู่ โทยะ นาท่านสู่ ภูเขาไฟอุสึ
เพื่ อ ขึ้ นกระเช้าไฟฟ้ า (Usuzan Ropeway) ชมทิ ว ทัศ น์ ภู เขาไฟโชวะ (โชวะชิ น ซัง) ภู เขาไฟที่ เกิ ด จากการ
สัน่ สะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943 (หรื อปี โชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเรี ยกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุ
ติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็ นภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ในปัจจุบนั

คา่

นาท่านเดินทางสู่ สวนหมีโชวะชินซัง เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู ้ของหมีสีน้ าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์
และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ าตาลนี่ถือเป็ นสัตว์เทพ
เจ้าของพวกเขาอีกด้วย ได้เวลาอันสมควร
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ที่พัก TOYA KOHANTEI หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
หลังอำหำรให้ ท่ ำนได้ แช่ น้าแร่ (ออนเซ็น) เพื่อผ่ อนคลำยควำมเมื่อยล้ ำ จะทำให้ ระบบหมุนเวียนโลหิ ต และให้
ผิวพรรณสวยงำน (แช่ ครั้ งละประมำณ 20 นำที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)
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วันที่สาม KiRoro Ski Resort - โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิ กาไอนา้ - พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี - โรงงานเป่ าแก้ว – โรง
งานช็อคโกแลตอิชิยะ
(B/L/D)
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คา่

วันที่
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
น าท่ านสัม ผัสประสบการณ์ ท ดลองเล่ น กระดานเลื่ อนที่ สกีรีสอร์ ท Ski Resort ตั้งอยู่ที่ หมู่ บ้านอะไกกาว่ า
(Akaigawa Village) ใกล้เมืองโอตารุ ในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆรี สอร์ทจะเป็ นสถานที่เล่นสกีที่มีหิมะคุณภาพดี เป็ น
สีขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่ น ด้วยทัศนียภาพอันงดงาม (ไม่รวมค่าขึน้ กระเช้ า)
น าท่ านเดิ น ทางสู่ “เมื อ งโอตารุ ” หนึ่ งในเมืองโบราณ ที่ เคยเป็ นเมื องท่ าส าคัญทางตอนเหนื อของญี่ ปุ่น (ใน
สมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทาการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็ น Wales of the North)
ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุ ดว้ ยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรปจากนั้นนาท่านเก็บ
ภาพความประทับใจกับวิว สุ ด แสนโรแมนติ ค ของโกดังเก่ า ที่ สะท้อนบนผิวน้ าของ คลองโอตารุ (คลองสาย
วัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลง
ตัว) และท่านยังสามารถเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูก
ดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) JAPAN SET
ให้ท่ านเพลิ ด เพลิ น แต่ ที่ โ อตารุ น้ ี เป็ นแห่ งแรกและมี น าฬิ กาไอน้า
โบราณที่ยงั ใช้การได้ดี เป็ นเอกลักษณ์ต้ งั อยูด่ า้ นหน้า
ตึก กับเสี ยงเพลงจาก “พิพิธ ภัณฑ์ ก ล่ องดนตรี ” ส่ ง
เสี ย งต้อนรั บท่ านตั้งแต่ ก ้าวแรกทุ ก ๆ 15 นาที จาก
เสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ต้งั เด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูก
สร้ างขึ้ นนานนับ ศตวรรษคู่ ก ับ เมื องโอตารุ ท่ านจะได้ช มวิ ธีก ารผลิต กล่ องดนตรี แ ละเลือกซื้ อกล่อ งดนตรี
หลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรื อแม้แต่ ออกแบบกล่องดนตรี ข องคุ ณ เองที่ มีเพีย งชิ้ น เดี ยวในโลก และ
ตระการตากับ “โรงงานเป่ าแก้ว” ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยูใ่ นโลกของจินตนาการ พร้อม
ทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่ า ที่ส่องแสงแวววาวราวคริ สตัลราคาแพง แต่ราคากลับย่อมเยาหรื อจะเลือกเป่ า
แก้วด้วยฝี มือของคุ ณเองโดยมีผูเ้ ชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ จากนั้นน าท่ านไปชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่ง
ผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสี ยงของญี่ปุ่นให้ท่านได้เลือกซื้อ เป็ นของฝากตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั IBIS STYLE SAPPORO หรื อ TMARK CITY HOTEL
SAPPORO OR SML
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5) พิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างพร้ อม ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดชื่ อดังของฮอก
ไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่ องเคียงสไตล์ญปี่ ุ่ น
อิสระช้ อปปิ้ ง ตามอัธยาศัย
(B /-/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
**อิสระท่ องเที่ยวเต็มวัน** ไม่ มรี ถบัสบริการในวันนี้ มีไกด์ แนะนาการเดินทาง **ให้ ท่านช้ อปปิ้ ง หรื อเดินทางสู่
สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่ น ช้อปปิ้ งย่านทานู กิโคจิอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็ น เครื่ องสาอาง,
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เสื้ อผ้าแฟชัน่ ,กล้อง, เกมส์และสิ นค้าอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้น ช๊อปปิ้ งที่ ซูซูกิโน่ รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมาย
กว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ต้งั แต่หวั ค่ายันดึก เพราะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับนักท่องราตรี
อิสระตามอาหารกลางวันและค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั IBIS STYLE SAPPORO หรื อ TMARK CITY HOTEL SAPPORO SML
วันที่ห้า
เช้ า

สนามบินชิโตเซะ – ประเทศไทย
(B /-/- )
รับประทานอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
15.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง
หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ ามัน ซึ่งมีการผันผวนอยูต่ ลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทาง
ธรรมชาติแต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและคานึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ.....
อัตราค่าบริ การนีร้ วม
ตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
โรงแรมที่พกั ตามระบุ หรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถ-รับส่ง นาเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชานาญเส้นทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หัวหน้าทัวร์ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริ การนีไ้ ม่รวม
ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
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หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งใน
กรณีน้ ี ทางบริ ษทั ฯ หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี ที่สูญหายสูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่ างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการ
เข้ าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้า
ของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความ
สะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ และ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรื อสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสี ย
หรื อ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่วน ทั้งบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาพักอยูใ่ นประเทศไทย
5. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริ ษทั ฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
6. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
กรุ ณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระงวดแรก 20,000 บาท
ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
แจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจาทั้งหมด
แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาตัว๋ ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดาเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดาเนินการต่างๆ รวม 100 %
ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทั้งหมด
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ฯ จะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และอื่นๆท่านละ 10,000 บาท
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เอกสารทีล่ ูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1กรกฎาคม 2556 ผูท้ ี่จะเข้าประเทศได้น้ นั
จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผูท้ ี่ยนื่ ขอวีซ่ากับทาง
สถานทูตฯ)
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรื อขอตรวจเอกสารที่นามา เช่น ตัว๋ เครื่ องบิน
ขากลับ หรื ออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่
(1) ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
(2) สิ่ งที่ ยืน ยันว่าท่ านสามารถรับผิด ชอบค่าใช้จ่ายที่ อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานัก ในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัต ร
เครดิต เป็ นต้น) (3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(4) กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูอ่ ย่างน้อย 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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