BIG HOKKAIDO ROMANTIC (SPECIAL)
ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร ฟุราโน่
6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย
เปิ ดโลกใบใหญ่กบั เส้นทางญีป่ ุ่ นสุดแสนโรแมนติก มนต์เสน่หแ์ ห่งเกาะฮอกไกโด
: ขึ้นโร้ปเวย์ชมความสวยงามยามคา่ คืนที่สวยที่สดุ ของเมืองฮาโกดาเตะ
: ชมทุ่งดอกไม้หลากสี ไฮไลท์ขอฮอกไกโดในช่วงฤดูรอ้ น
: เต็มอิม่ กับการช้อปปิ้ งที่ย่านทานุกโิ คจิและมิตซุย เอ้าท์เลต
: พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่นา้ แร่ออนเซน 2 คืน
: พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ พร้อมซอฟต์ดริ้งแบบไม่อนั้ ที่รา้ นนันดะ ชือ่ ดัง

ทุ่งดอกไม้หลากสี

เมืองฮาโกดาเตะ

DAY

ITINERARY

สะสมไมล์ 50%

บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด

MEAL

HOTEL

เช้า

1
2
3
4
5
6

กลางวัน

เย็น

กรุงเทพ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่)
ฮอกไกโด - โนโบริเบ็ตสึ – หมู่บา้ นนิ นจา
ดาเตะจิไดมูระ – ฮาโกดาเตะ –
อาคารอิฐสีแดงคาเนะโมริ – โมโตมาจิ นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า ฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-หอคอยโกะริวคาคุ – ซัปโปโร –
มิตซุยเอ้าท์เลต
ฟุราโน่ -ฟาร์มโทมิตะ-โรงงานชีส-สวนชิกิไซ-คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน – โซอุนเคียว
ซัปโปโร-โรงงานช๊อคโกแลค-ศาลเจ้าฮอกไกโดที่วา่ การอาเภอเก่าฮอกไกโด-หอนาฬิกาช้อปปิ้ งทานุ กิโคจิ

YUNOKAWA KANKO HOTEL
SHOEN
“พิเศษ แช่อ็องเซ็น”
NEW OTANI INN SAPPORO
SOUKYO KANKO HOTEL
พิเศษ แช่อ็องเซ็น”
NEW OTANI INN SAPPORO
“พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
3ชนิด พร้อมซอฟต์ดริ้ งไม่อ้นั

ซับโปโร - กรุงเทพ

กาหนดการเดินทาง

11-16 สิงหาคม 2560 (วันแม่)
วันแรกของการเดินทาง
20.30 น.
23.45 น.

กลางวัน

กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่ )

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่
คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญีป่ ุ่ น โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG670

วันทีส่ องของการเดินทาง
08.30 น.+1

56,900.-

ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่ ) – โนโบริเบ็ตสึ – หมู่บา้ นนินจาดาเตะจิ ไดมุระ – ฮาโกดาเตะ
อาคารอิฐแดงคาเนะโมริ – โมโตมาจิ - นั ่งกระเช้าไฟฟ้ า ฮาโกดาเตะ
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ชม.)
ผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้ ว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
โนโบริเบ็ตสึ
(Noboribetsu)
เป็ นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อนา้ พุร้อนที่มีช่ ือเสียงที่สดุ ของของเกาะฮอกไกโด
เพื่อนาท่านเดินทางสู่
หมู่บา้ นนินจาดาเตะจิ ไดมูระ
เป็ นหมู่บ้านที่จาลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้
โดยเน้ นไปที่การมีบทบาทของชนชั้นพ่อค้ าในยุคที่มี
แต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ
ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ
ดูหนัง
ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกัน
นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร
ซึ่งเปรียบเสมือน
ผู้ปกป้ องดูแลความเรียบร้ อยของบ้ านเมืองหรือตารวจในปัจจุบันชมสาธิตการอาพราง
ตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กบั ซามูไรหรือนินจาเป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

คา่

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

นาท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
3
ชั่วโมง)
เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 บนเกาะฮอกไกโด เมืองท่าที่สาคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด
เป็ นเมืองที่เต็มไปด้ วยโบราณสถานที่มีคุณค่า
และยังเป็ นเมืองท่าแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นตามสนธิสัญญา
สัมพันธมิตร
เปรียบเสมือนประตูท่เี ปิ ดรับ
วัฒนธรรมตะวันตกเข้ าสู่ญ่ีปุ่น
เป็ นเมืองเล็กที่น่ารักสงบอบอุ่นตั้งอยู่ระหว่าง ช่องแคบซึคารุ ( Tsugaru Strait) และ
อ่าวอูชิอูระ ( Uchiura Bay ) เพื่อนาทุกท่านเดินทางสู่ อาคารอิฐสีแดง (kanemori
Red
Brick
Warehouse)
แม้ อาคารที่เห็นจะเป็ นอาคารใหม่ท่ถี ูกสร้ างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า
ซึ่งถูกไฟไหม้ ครั้งใหญ่เผาทาลายไปเมื่อปี
1907
แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม
ให้ ความรู้สกึ คล้ ายสิ่งปลูกสร้ างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว
ภายในถูกจัดตกแต่งขายสินค้ าพื้นเมืองต่างๆมากมายของเมืองฮาโกดาเตะ
ให้ ทุกท่านได้ เลือกซื้อของฝากเป็ นที่ระลึก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตมาชิ
ย่านชุมชนของชาวต่างชาติต้ังอยู่บริเวณเนินเขาฮาโกดาเตะ
ย่านโมโตมาชิเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติท่เี ข้ ามาทาการค้ าและตั้งรกรากในเมื
องฮาโกดาเตะตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ
1850
ยาวมาจนถึงปัจจุบัน
ภายในย่านนี้จึงมีสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกตั้งเรียงรายอยู่หลายแห่งจนรู้สกึ ว่าอยู่แ
ถวยุโรป แล้วนาท่านนังกระเช้
่
าชมทัศนียภาพความงามของเมืองยามราตรีบน Mt.
Hakodate ที่ถือว่ามีความสวยงามที่สดุ 1 ใน 3 ของภูเขาในประเทศญี่ปุ่น ตามสมญา
City
of
Light
อันตระการตาด้ วยแสงสีของแสงไฟจากทุกครัวเรือนประดุจดั่งดวงดาวหล่นลงบน
มหาสมุทร
และได้ รับการกล่าวขาน
ว่าเป็ นทัศนียภาพที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก...รับรองความประทับใจทุก
ท่านอย่างแน่นอน!
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ ต์ (2)
นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั YUNOKAWA KANKO HOTEL SHOEN 4* (หรือเทียบเท่า)
***
เชิญท่านอาบนา้ แร่ธรรมชาติ
“อ็องเซ็น”
ทีม่ ีชอื่ เสียงของญีป่ ุ่ น
ชาวญีป่ ุ่ นเชือ่ กันว่าในนา้ แร่นนั้ จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุทีท่ าให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี
และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมือ่ ยต่างๆได้ ***
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะริวคาคุ – ซัปโปโร – มิตซุย เอ้าท์เลต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านเดินชมตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ
สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้ าของชาวเมืองที่ออกมาจับจ่ายสินค้ า
สาหรับครอบครัว
ที่มีร้านจาหน่ายอาหารสด
และอาหารแห้ งมากมายกว่า300
ร้ านเป็ นอีกบรรยากาศที่ทา่ นจะประทับใจในรูปแบบการจัดร้ านและรอยยิ้มของพ่อค้ า
แม่ค้า
รอต้ อนรับลูกค้ าอย่างอบอุ่น
และเป็ นกันเอง

กลางวัน

คา่

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้า

กลางวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่หอคอยโกะริวคาคุ หอคอยเก่าที่สร้ างขึ้นตั้งแต่ปี 1964
ในโอกาสฉลองป้ อมโกะริวคาคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร
ต่อมาได้ มีการพัฒนากลายเป็ นหอคอยที่ทนั สมัยและเปิ ดบริการครั้งแรกในวันที่
1
เมษายน
2006
ปัจจุบันหอคอยมีความสูง
107
เมตร
เมื่อขึ้นไปยังด้ านบนของหอคอย ท่านจะมองเห็นป้ อมโกะริวคาคุท่เี ป็ นรูปดาว 5
แฉกได้ อย่างสวยงาม
ป้ อมโกะริวคาคุ
หรือป้ อมดาว
5
แฉก
เป็ นป้ อมสร้ างตามสไตล์ตะวันตก
สร้ างขึ้นในปี สุดท้ายของสมัยเอโดะเพื่อป้ องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวร
รดินิยมที่เกิดจากมหาอานาจตะวันตก
ไปกี่ปีต่อมาป้ อมแห่งนี้กลายเป็ นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผู้สาเร็จรา
ชการ และกองกาลังของรัฐบาลเมจิท่จี ัดตั้งขึ้นใหม่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
เมืองหลักของเกาะฮอกไกโด
เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็ นอันดับ
5
ของประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบันมีประชากรประมาณ
1,890,000
คน
เพื่อนาท่านช๊อปปิ้ งมิตซุยเอ้าท์เล็ต
แหล่งช้ อปปิ้ งสาหรับผู้ท่รี ักการช้ อปปิ้ งสินค้ าแบรนด์เนม
สถานที่น้ ีจะเป็ นที่เหมาะสมกับความต้ องการของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ
เนื่องจากมีร้านค้ ามากกว่าร้ อยร้ านค้ า แบรนด์ต่าง ๆ จากฝั่งอเมริกาและยุโรป อาทิ
Timberland, Brooks Brothers, Coach, Cole Haan, Onitsuka Tigers, Adidas
และอีกมากมายให้ ทา่ นได้ เลือกสรรอย่างจุใจ...
*** อิสระรับประทานคา่ ตามอัธยาศัย ***
นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั NEW OTANI INN SAPPORO 4* (หรือเทียบเท่า)
ซัปโปโร – ฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – โรงงานชีส – สวนชิกิไซ – คามิคาว่า
ไอซ์พาวิลเลียน – โซอุนเคียว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นาท่านเดินทางเข้ าสู่เมืองฟุราโน่
เพื่อนาท่านชมฟาร์มโทมิตะ
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในช่วงฤดูร้อนของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ให้ ทา่ นได้ ชมความสวยงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ท่บี านสะพรั่งเต็มที่
ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงต้ นเดือนสิงหาคม
และทุง่ ดอกไม้ หลากสีท่จี ะบานในช่วงต้ นเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนสิงหาคม
ให้ ทา่ นได้ อิสระถ่ายรูป และช้ องปิ้ งซื้อผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าที่ทามาจากลาเวนเดอร์ อาทิเช่น
ไอศกรีม สบู่ ถุงหอม และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่โรงงานชีส
ให้ ทา่ นได้ ชมวิธกี ารผลิตชีสท้ องถิ่นของชาวฮอกไกโดที่เรียกว่า
“คาเมมเบิร์ท”
และท่านสามารถลองลิ้มรสตัวอย่างชีสในร้ านค้ าของโรงงานได้
โดยชีสที่พิเศษและขึ้นชื่อของที่น้ ีคือชีสสีดา หรือชีสที่ทาจากหมึกของปลาหมึกนั่นเอง
นอกจากชีสแล้ ว
ที่น่ียังมีขายไอศกรีม
ไวน์
ขนมปัง
และขนมต่างๆ
ที่ไว้ รับประทานกับชีสอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

คา่

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า

กลางวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สวนชิกิไซ
สวนขนาด
70,000
ตารางเมตร
ที้ต้งั อยู่ท่เี มืองบิเอะ ทุกๆ ช่วงฤดูร้อนที่สวนแห่งนี้จะมีการจัดแสดงดอกไม้ นับ 30
กว่าชนิด
จัดเรียงรายสวยงามเต็มสวน
ตั้งแต่ดอกลาเวนเดอร์
,ดอกดาวกระจาย,ดอกลูพิน,ดอกทานตะวัน
และดอกไม้ อ่นื อีกมากมาย
ให้ ทา่ นอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่เมืองคามิคาว่า
เพื่อนาท่านสัมผัสกับความงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตาของ
คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน ซึ่งเป็ นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์ จากหิมะได้ อย่าง สวยงาม
ท่านจะได้ ช่ ืนชมกับผลงานปั้นการแกะสลัก
และการตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารของบรรดาเหล่าศิลปิ นทั้งหลาย
นาท่านเดินทางสู่
โซอุนเคียว
หมู่บ้านเล็กๆ
ในตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซังเป็ นสถานที่ยอดนิยมสาหรับการเดินเล่น
ไต่เขา และทากิจกรรมกลางแจ้ งต่างๆ
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบบุ ฟเฟ่ ต์ (7)
นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั SOUNKYO KANKO HOTEL SHOEN 4* (หรือเทียบเท่า)
***
เชิญท่านอาบนา้ แร่ธรรมชาติ
“อ็องเซ็น”
ทีม่ ีชอื่ เสียงของญีป่ ุ่ น
ชาวญีป่ ุ่ นเชือ่ กันว่าในนา้ แร่นนั้ จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุทีท่ าให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี
และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมือ่ ยต่างๆได้ ***

ซัปโปโร – โรงงานช๊อคโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทีว่ ่าการอาเภาเก่าฮอกไกโด
หอนาฬิกา – ช้อปปิ้ งทานุกิโคจิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ เ มื อ งซั ป โปโร แล้ วน าท่ า น ชม โรงงานช็ อ คโกแลตอิ ชิ ย ะ
ซึ่ งเป็ น โร งง า น ผ ลิ ต ช็ อ ค โก แ ล ต ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ที่ สุ ด แ ห่ ง เก า ะ ฮ อ ก ไก โด
นอกจากช๊อคโกแลตอัน เลื่ อชื่ อแล้ ว ที่น่ี ยังมีการจัดแสดงต้ นกาเนิ ดของช๊อคโกแลต
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ท า ชิ โ ร อิ โ ค อิ บิ โ ต ะ ข น ม ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม ม า ก ที่ สุ ด
แ ล ะ ด้ า น น อ ก อ า ค า ร ยั ง มี ก า ร จั ด ต ก แ ต่ ง ส ว น ด้ ว ย ตุ๊ ก ต า ว ง ดุ ริ ย า ง ค์
ที่ จ ะ ม า แ ส ด ง โ ช ว์ ใ ห้ ทุ ก ท่ า น ไ ด้ ช ม ด้ ว ย
ให้ ทา่ นอิสระถ่ายรูปและเลือกซื้อช็อคโกแลตที่มีช่ ือเป็ นของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) ***เมนู สุดแสนพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ขาปู
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พร้อมน้ าจิ้ มซีฟู๊ดรสเด็ดและเมนู เนื้ อย่างเจงกีสข่านแบบบุฟเฟ่ ต์***
นาท่านเดินทางสู่
ศาลเจ้าฮอกไกโด
หรือเดิมชื่อ
ศาลเจ้าซัปโปโร
เปลี่ยนเพื่อให้ สมกับ
ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด
ศาลเจ้ าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา
ให้ ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้ จะไม่ได้ มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน
เก่าแก่นับพันปี
ดังเช่นภูมิภาคคันโต
แต่ท่นี ่ีกเ็ ป็ นที่สาหรับให้ คนท้ องถิ่นได้ กราบไหว้ ส่งิ ศักดิ์สิทธิ์ท่สี ิงสถิตอยู่
ณ
ศาลเจ้ าแห่งนี้
เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสืบไป
แล้ วนาท่านชม

คา่

อาคารทีว่ ่าการรัฐบาลเก่า ซึ่งได้ รับฉายาว่า “วิหารอิฐแดง” อายุร้อยกว่าปี
ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็ นอาคารที่ทนั สมัยแห่งเดียวที่สงู
สร้ างเมื่อปี
พ.ศ. 2416โดยใช้ อฐิ ไปกว่า 5 ล้ านก้ อน
ออกแบบในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา
โดยลอกแบบมาจากทาเนียบรัฐบาลของเมืองแมตซาซูเซตส์
โดยตึกหลังนี้ใช้ เป็ นที่ทาการรัฐบาลฮอกไกโดมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2429 เป็ นเวลากว่า 80 ปี ก่อนที่จะย้ ายไปยังอาคารทาการหลังใหม่
ปัจจุบัน
อาคารหลังนี้ได้ ข้ นึ ทะเบียนเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยบางห้ องยังจัดแสดง
เรื่องราวความเป็ นมาของเมือง ข้ าวของโบราณ และสัตว์ท่พี บบนเกาะฮอกไกโด
และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สดุ
ปัจจุบันเหลือไว้ เพียงความว่างเปล่าแต่ยังคงเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้ ชนรุ่นหลังได้ ศึกษา
แล้ วนาท่านชม
หอนาฬิกาโบราณ
อายุกว่า
130
ปี
ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้ เที่ยงตรงแม่นยา
ในอดีตเคยเป็ นสถานศึกษาทางด้ านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด
ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ ชิด
ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้ อย่างดีเยี่ยมแล้ วนาท่านอิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ้ งตามอั
ธยาศัย
ณ
ถนนทานุ กิโคจิ
เป็ นย่านการค้ าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร
ตั้งอยู่ทางด้ านใต้ ของเมือง
โดยมีพ้ ืนที่ท้งั หมด
7
บล็อก
ภายในนอกจากจะเป็ นแหล่งรวมร้ านค้ าต่างๆ อย่างร้ านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ
โรงภาพยนตร์แล้ ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็ นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้ วย
เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์
และตู้หนีบตุก๊ ตามากมาย
นอกจากนั้นที่น่ียังมีการตกแต่งบนหลังคาด้ วยตุก๊ ตาทานุกขิ นาดใหญ่
อีกทั้งยังมีศาลเจ้ าทานุกอิ นั เก่าแก่ท่สี ร้ างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้ วย
*** อิสระรับประทานคา่ ตามอัธยาศัย ***
นาท่านเข้ าสู่ท่พี ัก NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL*4 (หรือเทียบเท่า)

วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า
10.30 น.
15.30 น.

ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
ได้ เวลาอันสมควร นาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 671
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ

รายการทัวร์อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม**

BIG HOKKAIDO ROMANTIC (SPECIAL)
ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซับโปโร ฟุราโน่
6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย
เปิ ดโลกใบใหญ่กบั เส้นทางญีป่ ุ่ นสุดแสนโรแมนติก มนต์เสน่หแ์ ห่งเกาะฮอกไกโด
อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง 11-16 สิงหาคม 2560 (วันแม่)
ราคาต่อท่าน
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่

รวมตั ๋วเครือ่ งบิน

ไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิน

56,900 บาท
51,900 บาท

33,900 บาท
33,900 บาท

เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
(มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต้งั แต่ 2-7 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
(ไม่มีเตียงเสริม)
พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

51,900 บาท

33,900 บาท

45,900 บาท

29,900 บาท

10,500 บาท

***เนือ่ งจากทางโรงแรมแจ้งสาหรับเด็กทีอ่ ายุต้ งั แต่ 7 ปี ขึ้ นไปต้องนอนมีเตียง
*** อัตรานี้ รวม: ภาษีน้ ามันของสายการบิน ณ วันที่ 3 เม.ย.60**
*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ ูโดยสาร จานวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ต่ากว่า 25 ท่าน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นงบนเครื
ั่
่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน
กรุณาแจ้งพร้อมตอนจองทัวร์ หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนออกตัว๋ เพือ่ บริษทั ฯ
จะได้ดาเนินการแจ้งให้ทางสายการบินทราบ แต่ได้ตามที่ท่านขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบั สายการบินจะพิจารณา***

อัตรานี้ รวม
1. ค่าพาหนะและนาเทีย่ วตามรายการ
2. ค่าตัว๋ โดยสารเครือ่ งบินตามรายการ
3. ค่าอาหารตามรายการ
4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
5. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
6. ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
7. น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุเท่านั้น คุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(แบบกรุป๊ ทัวร์) สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเทีย่ วกับทัวร์เท่านั้น
เงือ่ นไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้ าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ ุมครอง ต้ องทาประกัน (รายเดี่ยว)
ลูกค้ าสามารถจัดทาเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่ค้ ุมครองผู้ท่อี ายุต่า กว่า 6 เดือนหรือเกิน 75 ปี ขึ้นไป
 ลูกค้ าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ ครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9. แถมฟรี! Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบัสเท่านั้น)
10. ฟรี!! นา้ เปล่าวันละ 1 ขวด
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นุ่
2. ค่าทาหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไ่ ม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ าย 3%
5. ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/ท่าน
6. ไม่มีแจกกระเป๋ า

7. ค่าภาษีน้ ามันทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก!!!!

เงือ่ นไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
บริษทั ฯ ขอรับเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาทต่อการจองทัวร์ 1 ท่าน หากท่านยินดีมดั จาการเดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมัดจาทั้งหมด (เนือ่ งจากเป็ นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม
คิดค่าบริการ 100%) ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

เงือ่ นไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ ายค่าตัว๋ เครือ่ งบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
หากผูเ้ ดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือ่ นไขตามนี้
แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทาการคืนค่ามัดจา 20,000.- บาท.
แจ้ งล่วงหน้ า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาตัว๋ ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งล่วงหน้ า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจา 20,000.- บาท และมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มดังนี้
กรณีออกตัว๋ แล้ ว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋
หรือยึดมัดจาทั้งหมด
(บริษัทฯ
ต้ องออกตัว๋ โดยส่วนใหญ่อย่างน้ อย 15 วันก่อนเดินทาง)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือกรณีใดๆก็ตาม ขอยึดมัดจาทั้งหมด
แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง หรือไม่ใช้ บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได
ๆทั้งสิ้น
การสะสมไมล์ของสายการบิน
* การเดินทางเป็ นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ
และสามารถสะสมไมล์ได้ ในเครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน
กระเป๋ าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋ าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้ ) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ ท้องเครื่องบิน นา้ หนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม
(หากนา้ หนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้ ) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
* กระเป๋ าสาหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุุญาตให้ ได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว)
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้ โหลดใต้ ท้องเครื่องได้ แค่ทา่ นละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1
ใบ/ท่านเช่นกัน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ลี ูกค้ าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การเมือง, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด

5.
บริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
หากว่ามีการนาสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้ วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว
หรือโดนปฎิเสธการเข้ าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่เี หนือการณ์ควบคุม
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ในระหว่างการทาทัวร์
9. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยให้ ครบถ้ วน
(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษัทฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้ า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก
ข้ อให้ ทุกท่ านข้ อมูลตอบความจริง แล้ วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที)่
1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์.................................................................................................................
2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้ องทัวร์........................................................................................................................
3. จานวน ผูเ้ ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้ หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน
้ ไปต้องนอนมีเตียง
***เนือ
่ งจากทางโรงแรมแจ้งสาหร ับเด็ กทีอ
่ ายุตงแต่
ั้
7 ปี ขึน

4. เบอร์ติดต่อ ......................................................................................
พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียดเงือ่ นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถ้วน
5. ประเภทห้องพัก
3.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็ นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............ห้อง
3.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง
3.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
3.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
3.5 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
6. อาหาร
ไม่ทานเนื้ อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
อื่นๆ............................................................
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรสั

เคย ประเทศ.......................................................

8. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได้ 50% (ถ้ามี) ...............................

9. ต้องการเลือกทีน่ งั ่
ริมทางเดิน
ริมหน้าต่าง อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้ เลย)
ลงชื่อ ผูจ้ อง.....................................................................................................
*** กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางภายใน 7 วัน หลังจากทาการจอง และเก็บพาสปอร์ตตัวจริงก่อนเดินทาง 7 วัน***

