หากท่านร่วมเดินทางไปกับเรา กับทัวร์ตามรอยแฟนเดย์ ท่านจะได้รบั สิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. แถมฟรี!! กิจกรรม Snow park 2 ชัวโมงเต็
่
ม!! อาทิ สโนว์บานาน่า สโนบอร์ด สโนโมบิล เป็ นต้น
2. ฟรี!! ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาริ สันระฆั
่ งขอพรแห่งความรัก (Love Bell) ว่ากันว่า ...ถ้าได้สนระฆั
ั่ ง
ทีน่ ่แี ล้วจะได้คู่ หรือสมหวังในเรือ่ งความรัก ( ฉากไฮไลท์ของภาพยนตร์แฟนเดย์เลยทีเ่ ดียว )
3. เช็คอินตามแลนด์มาร์คสถานทีเ่ ทีย่ ว ตามรอยภาพยนตร์ช่อื ดัง “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วน
ั เดียว” ทีพ่ ระเอกนาง
เองชื่อดัง มิว เต๋อ ไปถ่ายทาภาพยนตร์เรือ่ งนี้ อาทิ หุบเขานรก คลองโอตารุ นาฬิกาไอน้า พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ

20:00 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2
สายการบิ น ไทย (TG) กรุ ณ าสัง เกตป้ ายรับ คณะเดิ น ทาง ===➔ HAPPY TOGETHER โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และ อานวยความสะดวกด้ านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน…..
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้ อม ณ
ประตูข้ นึ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

23:55 น.

บินลัดฟ้ าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)
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(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันทีส่ อง

สนามบินชิโตเซะ – โรงงานช็อกโกแล็ต – คลองโอตารุ – โรงงานแก้ว – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี
หอนาฬิกาไอน้ า - ทีพ่ กั

08:20 น.

ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั หลังผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว...นาท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ที่หมู่บ้านอิชิยะ
(Ishiya) เจ้ าดัง ต้ นตารับจากฮอกไกโด ผู้ผลิตของฝากขึ้นชื่อ อย่างขนม Shiroi Koibito ที่น่ี นักท่องเที่ยว
ต่างแห่แหนกันเข้ ามาชมโรงงานไม่เว้ นทุกเทศกาล อิสระให้ ท่านเดินชมห้ องต่างๆ และถ่ายรูปได้ ตามใจชอบ
หรือจะซื้อขนมเป็ นของฝากกลับบ้ าน

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ อยู่ทางตะวันตกเฉียง
เหนื อ ของเมื อ งซั ป โปโร น าท่าน ชมคลองโอตารุ
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่นักท่องเที่ยวนิยม
มาถ่ ายภาพที่น่ี เพื่ อเป็ นที่ระลึ ก หากเดิน ทางมายัง
เมืองโอตารุ แล้ วไม่ได้ ถ่ายรูปกับคลองแห่ งนี้ถือว่ า
มาไม่ ถึ งจริ งๆ ในช่ วงฤดู ห นาวคลองแห่ งนี้ จะปก
คลุ ม ไปด้ วยหิ มะที่ขาวโพลน ท าให้ ช่ ว งหน้ าหนาว
นั ก ท่อ งเที่ยวนิ ยมมาเยื อ นสถานที่แ ห่ งนี้ เป็ นอย่ าง
มาก จากนั้นนาท่านชม โรงงานแก้ว ตั้งอยู่เลียบริมคลองโอตารุ ด้ านบนเป็ นหอคอยคู่ หลังคาเป็ นโดมไว้
สาหรับชมวิว ภายในโรงงาน ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับชมวิธีการทาเครื่องแก้ ว และ ยังสามารถซื้อของ
ฝากที่ทาจากแก้ วลวดลายน่ารักๆ หลากหลายรูปแบบติดไม้ ติดมือกลับบ้ านได้ อกี ด้ วย และท่านสามารถเลือก
ชมกล่องดนตรี ณ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่เห็นว่าได้ รับความนิยมอย่างมากคือ MAIN HALL หรืออาคาร
หลักซึ่งมีความโดดเด่น และเป็ นโซนที่มีของฝากของที่ระลึกวางขายมากมาย นอกจากของฝากแล้ วยังสามารถ
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ทดลองเล่นกล่องดนตรี (ในโซนที่เข้ ามีตัวอย่างให้ ลองเล่ น) ว่าเราจะเลือกเพลงไหน มีเพลงไหนถูกใจเป็ น
พิเศษบ้ าง ทาให้ การดูของฝากไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

จากนั้นนาท่านไปชม หอนาฬิกาไอน้ า นาฬิกาไอนา้ เก๋ๆ ที่แวนคูเวอร์เขามอบให้ เมืองโอตารุเป็ นที่ระลึกกัน
สักหน่อย นาฬิกาเรือนนี้ต้ังอยู่ท่รี ้ านพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีน้ ีเองเห็นสวยๆ อย่างนี้นาฬิกาเรือนนี้เก่าแก่มาก
ทั้งยังเป็ นนาฬิกาไอนา้ โบราณที่ยังใช้ ได้ ดีซ่ึงเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้ยังถือเป็ นหนึ่งใน
แลนด์มาร์คประจาเมืองโอตารุ โดยในทุ ก ๆ 15 นาที นาฬิกาเรื อนนี้ จะมีเสียงดนตรี ดังขึ้นเป็ นที่สนใจแก่
นักท่องเที่ยวยิ่งนัก ทัง้ ยังเป็ นหนึง่ ในโลเคชัน่ ของภาพยนตร์ไทยชือ่ ดังเรือ่ ง ‘แฟนเดย์’

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (2)
โรงแรม OTARU SONIA HOTEL (HOKKAIDO) หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)
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วันทีส่ าม
เช้า

เมืองโอตารุ - โนโบริเบ็ทสึ - จิ โกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บา้ นดาเตะจิ ไดมุระ - ทีพ่ กั
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้ วย
บ่ อน้าแร่ ท่ีมีช่ ื อสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด พาท่านชม
จิ โกคุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขา
นรก” อยู่ ใ นเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ Shikotsu-Toya ที่
เรียกว่าหุ บเขานรกนั้นเพราะที่น่ีมีท้งั บ่อโคลนและบ่ อนา้
ร้ อนที่เดือดตามธรรมชาติ กระจายไปทั่วบริ เวณเสมือ น
นรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้ อนๆอยู่ตลอดเวลา และ
ถือเป็ นแหล่ งกาเนิ ดน้าแร่ และออนเซนที่มีช่ ื อเสียงที่สุด
บนเกาะฮอกไกโด (ฉากหนึ่งในภาพยนต์แฟนเดย์…
แฟนกันแค่วนั เดียว ภาพยนตร์ชื่อดัง) กับคายอดฮิตที่
นางเอกถามพระเอก “ มาจ้องตากันสัก 1 นาที

ไหม? ณ หุ บ เขานรก ”

ทางเข้ าหุ บ เขาจะมี
สั ญ ลั ก ษณ์ เ ป็ นยั ก ษ์ สี แ ดงตั ว ใหญ่ ถื อ ตะบองคอย
ต้ อนรับ หน้ าตาอาจจะดูน่ากลัวไปหน่อย แต่น่ีเป็ นยักษ์ดี
ที่จะคอยคุ้มกันภัยให้ ผ้ ูมาเยือน ดังนั้นทุกบริเวณพื้นที่ของที่น่ี ไม่ว่าจะเป็ นร้ านขายของที่ระลึก ห้ องนา้ จะมี
ป้ ายต่างๆที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้ เห็นโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ระหว่างการเดินทางเข้ าไปจะมีเส้ นทางเดินชม
ธรรมชาติให้ เดินเที่ยวชมได้ บริเวณนี้จะมีโรงแรมตั้งขึ้นจานวนมากเพราะใกล้ กบั แหล่งบ่อนา้ แร่จากธรรมชาติ
ทาให้ โรงแรมมีอ อนเซนให้ บริ การนั กท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
เมื่ อ เดิ น ใกล้ เข้ าไปบริ เวณหุ บ เขาจะมี ไอก ามะถั น พวยพุ่ ง
ออกมาตลอดเวลา บางบริเวณก็จะมีบ่ อโคลนเดือดซึ่งเกิด
จากความร้ อนใต้ พิภพผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย แนะนาว่าถ้ าใคร
เป็ นภูมิแพ้ หรือกลัวว่าจะเหม็นกลิ่นกามะถัน (จริงๆกลิ่นก็
ไม่ รุ น แรงเท่ า ไหร่ นั ก ) ควรจะพกหน้ ากากอนามั ย หรื อ
ผ้ าเช็ดหน้ ามาปิ ดจมูกด้ วย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

บ่าย

จากนั้ น น าท่านชม หมู่ บา้ นดาเตะจิ ไดมุ ระ (Noboribetsu
Date Jidaimura) เป็ นหมู่บ้านจาลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะ
ในสมั ยโบราณ ภายในพื้ นที่หมู่ บ้ านมี ท้ัง หอสังเกตการณ์
โรงละคร วัด ร้ านค้ า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไรและอื่นๆ
อีกมากมาย โดยนั กท่องเที่ยว จะสามารถสัมผัสบรรยากาศ
ได้ เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณ นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัว
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เป็ นพ่ อค้ า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้ วย ท่านจะได้
เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศเอ็นเตอร์เทนเมนท์สุดประทับใจ มีท่ใี ห้ แปลงกายเป็ นเจ้ าชายเจ้ าหญิงของญี่ปุ่น
หรือนินจา , กายกรรมของนินจา และการแสดงทักษะการใช้ ดาบการตกแต่งของร้ านอาหารทั้งภายนอกและ
ภายในก็แ น่ น อนว่ าเป็ นแบบสมัยเอโดะ มีร้านราเมง อุด้ง และยังมีร้านอาหารบริ การด้ วย สาหรั บ ท่านที่
ต้ องการหาของฝากที่น่ีมีเซมเบ้ ที่มีลายมาสคอตของหมู่บ้านยุค อิดาเตะ Noboribetsu ที่มีจาหน่ายเฉพาะที่น่ี
คา่
ทีพ่ กั
วันทีส่ ี่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
โรงแรม IWANAI KOGEN HOTEL (HOKKAIDO) (ระดับ 4 ดาว)
คิโรโระรีสอร์ท – ให้ท่านสนุ กสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชัว่ โมงเต็ม

พิเศษ!! นาท่านขึ้ นกระเช้าไปสัน่ ระฆังบนยอดเขา Asari ขอความรัก ตามรอยหนัง แฟนเดย์
อดีตทาเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - พิเศษ!!เมนู ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด พร้อม

อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ ต์ไม่อ้ นั ชือ่ ดังของฮอกไกโด
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)
นาท่ านเดินทางสู่ คิ โรโระ รีส อร์ท สกีรีสอร์ทระดับ 5
ดาว มีจุดเด่นคือ เป็ นสกีรีสอร์ ทที่มีหิมะในแบบ power
snow ซึ่งเป็ นหิมะที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมระดับโลก คิโรโระ
ประกอบด้ วยโรงแรมในเครื อ สตาร์ วูด โฮเต็ล แอนด์ รี
สอร์ท 2 แห่ง ได้ แก่ เดอะคิโรโระ ทริบิวท์ พอร์ตโฟลิโอ
โรงแรมหรูภายใต้ แบรนด์ “ทริบิวท์ พอร์ตโฟลิโอ” แห่ง
แรกในเอเชียแปซิฟิค และ เชอราตัน ฮอกไกโด คิโรโระ
รีสอร์ท โรงแรมระดับห้ าดาวที่อยู่ติดลานสกี นอกจากนี้
ยังเป็ นพั น ธมิ ต รกับ กลุ่ ม สกีช้ั น น าของโลกคื อ NZ Ski
หนึ่งในผู้นาของสกีรีสอร์ทในออสเตรเลียนิวซีแลนด์และ
Powder Alliance เค รื อ ข่ าย ส กี ชั้ น น าใน อ เม ริ ก า
นั ก ท่ อ งเที่ยวสามารถเพลิ ด เพลิ น กับ การเล่ น สกี หรื อ
สโนว์บอร์ด class สอนสกี โรงเรียนสอนสกีสาหรับเด็ก
กิจกรรมในลานหิมะ Snow Pak ขนาดใหญ่ นั่งกระเช้ า
กอนโดล่ า ขึ้น สู่ยอดเขา ชมวิ วงดงามพร้ อมเคาะระฆั ง
แห่งความรัก ผ่อนคลายด้ วยออนเซนทั้งแบบกลางแจ้ ง
และในร่ม และภัตตาคารที่มีถึง 9 แห่ง จากนั้นนาคณะ
ทุ ก ท่ า น นัง่ กระเช้า กอนโดล่ า ระยะทางประมาณ 4
กิโลเมตร (ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที) นาทุกท่านขึ้น สู่ ยอดเขาอาซาริ (ASARI) เพื่อไปสั่นระฆัง
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แห่ งความรั ก “ระฆังแห่ งความรัก ” สุดโรแมนติก มีความเชื่อว่ า…ถ้ าใครได้ ล่ันระฆัง และอธิฐานเกี่ยวกับ
ความรักจะสมหวัง อีกทั้งยังเป็ นที่นิยมของคนหนุ่มสาวอีกด้ วย“เพียงเขย่าระฆังให้ดงั กังวาน ตั้งสติ...แล้ว
ขอพร มาลุน้ ว่าคุณจะสมหวังหรือไม่ ” (ฉากหนึง่ ในภาพยนต์แฟนเดย์แฟนกันแค่วนั เดียว) (KIRORO
Lover’s Sanctuary ขอความรัก สัน่ ระฆัง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วน
ั เดียว”)
จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ได้สนุกสนานกิจกรรมต่างๆมากมายภายในรีสอร์ท คิโรโระแห่งนี้
- แถมฟรี..กิจกรรม Snow Park 2 ชั่วโมง (Snow Rafting, Mini Snow Mobile, Snow Banana)
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่นเครื่องเล่นแต่ละชนิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ การแข็งตัวของหิมะ)
- แถมฟรี..นาท่านขึ้นกระเช้ ากอนโดล่า ขึ้นไปบนเขาความยาว 4 กิโลเมตร ไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari
(ขอสงวนสิทธิ์การเปิ ด - ปิ ดกระเช้ าตามสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนั้น)
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หรือ หากท่านต้องการ เข้าชม หรือ ถ่ายรูป โบสถ์แสนโรแมนติก ซึ่งเป็ นฉากที่พระเอกขอนางเอกแต่งงาน
ในโบสถแห่งนี้ ซึ่งถือว่าเป็ นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ช่ือดัง แฟนเดย์ ที่แสนโรแมนติกมากๆ
เทีย่ ง

อิสระอาหารกลางวัน ณ ศูนย์อาหารของโรงแรมคิโรโระรีสอร์ท โดยภายในมีโซนอาหารให้ เลือกมากมาย
อาทิ อาหารสไตล์ญีปุ่น ซูชิ ราเมน หรือ ฟาดฟู้ ด ให้ ทา่ นเลือกทานตามอัธยาศัย
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15.00 น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย เพือ่ เดินทางสู่เมืองซัปโปโร
น าท่ า น ไป ยั ง "ตึ กแ ด งอ ดี ต ท าเนี ย บ รั ฐ บ าล" (Former Hokkaido Government Office Building)
ตึ ก อาคารสี แ ดงอิ ฐ สร้ างในปี 1888
อาคารหลั งนี้ จึ งได้ รับ การขึ้น ทะเบี ยนให้
เป็ นสมบั ติทางวัฒ นธรรมสาคัญ ของชาติ
เมื่ อ ปี พ.ศ.2512 ภายในยั ง มี ข้ า วของ
เครื่ อ งใช้ ใ นห้ องที่ เคยเป็ นที่ ท างานของ
ผู้ว่าการเมือง บางห้ องจัดเป็ นนิทรรศการ
แสดงภาพถ่ ายและเรื่อ งราวความเป็ นมา
ของเมืองทั้งลักษณะภูมิศาสตร์และสัตว์ท่ี
พบบนเกาะฮอกไกโด ในช่วงฤดูหนาว..หิ มะตกปกคลุมทาให้บรรยากาศรอบๆตัวอาคารเป็ นแลนด์มาร์คที ่
นักท่องเทีย่ วพลาดไม่ได้ทีจ่ ะมาถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกด้วยวิวหิมะขาวโพลน สวยงามเหมือนภาพวาดเลยทีเดียว
จากนั้นนาท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์คู่เมือง ถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาว
ญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงกว่ า 100 ปี หอนาฬิกา
แห่งนี้เก่าแก่มากจนได้ กลายเป็ นสัญลักษณ์ท่สี าคัญของเมืองซัป
โปโร จากนั้นนาท่านไปยัง สวนโอโดริ สถานที่จัดเทศกาลหิมะ
ของทุ กๆปี (SNOW FESTIVAL) ที่มี ช่ ื อ เสียงที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ของญี่ ปุ่ น ทัง้ ยังเป็ นหนึ ่งในโลเคชั่น ของภาพยนตร์ไทยชือ่ ดัง
เรื่อง ‘แฟนเดย์’ ในช่ วงฤดู หนาวหิมะตกปกคลุมก็จะเป็ นจุ ด
ถ่ายรูปที่สวยงามอีกจุ ดเลยที่เดียว อิสระตามอัธยาศัยให้ ท่านได้
ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศ ซึ่งท่านสามารถมองเห็น ซัปโปโร
ที วี ท าวเวอร์ (Sapporo T.V. Tower) ที่ ตั้ งตระหง่ า น อยู่
ทางเข้ าสวนโอโดริ ซึ่ งสร้ างในปี ค.ศ.1957และมีความสูงถึง
142.7 เมตร

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (7) พิเศษ!! เมนู ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด ชื่อดังของฮอกไกโดพร้อม
น้ าจิ้ มรสเด็ด และ อาหารนานาชาติ มีมากมายหลายชนิดที่มีให้ เลือกกันจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเล
ทั้งหลายที่สดมาก ๆ ตั้งแต่ หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ ามกราม กุ้งแม่นา้
กั้ง ปลาไข่ ปลาแซลมอน ซูชิ และ ไฮไลท์ท่ชี าวไทยรอคอย คือ ปูฮอกไกโด นั่นเอง
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ที่พกั
วันทีห่ า้
เช้า

โรงแรม SMILE PREMIUM SUSUKINO /DAIWA ROYNET HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)
เมืองซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมทีพ่ กั
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม (8)
ให้ ทา่ นได้ อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ได้ อย่างเต็มที่ เรามีสถานที่แนะนาสาหรับผู้รักการช็อปปิ้ งดังนี้ค่ะ
ย่ านซู ซู กิ โนะ (SUSUKINO)เป็ นย่ า นที่ร วบรวมร้ า น
ช้ อปปิ้ ง ห้ างสรรพสิ น ค้ า ร้ านนั่ งชิ ล นั่ งดื่ มต่ า งๆ
ร้ านอาหาร ร้ านขายอุ ปกรณ์ อิเล็กโทรนิกส์ และอื่น ๆ
อี ก มากมายให้ ท่ า นได้ ช้ อ ปปิ้ งได้ จุ ใ จ เช่ น ร้ า นBIG
CAMERA จาหน่ายกล้ องดิจิตอล, เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและ
อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ ,ร้ าน 100เยน ,ร้ าน UNIQLO ขาย
เสื้ อผ้ า แฟชั่ น วั ย รุ่ น ,ร้ า น MATSUMOTO KIYOSHI
ขายยาและเครื่องสาอางขึ้นชื่อของญี่ปุ่น
ตลาดถนนคนเดินทานู กิโคจิ แหล่งช้ อปปิ้ งเก่าแก่ ทัง้
ยังเป็ นหนึง่ ในโลเคชัน่ ของภาพยนตร์ไทยชื่อดังเรื่อง
‘แฟนเดย์ ’ ตลาดแห่ ง นี้ มี ร้ านค้ าทอดยาวกว่ า 1
กิโลเมตรตลอดทิ ศ ตะวั น ออก และตะวั น ตกของใจ
กลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้ วยหลังคาโครงสร้ างที่
ไว้ ป้องกันฝนตก หรือ แดดร้ อนให้ กบั นักท่องเที่ยวที่มา
จับจ่ายซื้อสินค้ า โดยเริ่มตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิ
ชิ 7 โจเมะ ตลาดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้ สอย
มากมาย เป็ นแหล่งช้ อปปิ้ งที่เต็มไปด้ วยความคึกคักมี
ชีวิตชีวา อาทิ เสื้อผ้ าแฟชั่น ร้ านขนมหวาน ไอศกรีม ฯลฯ และร้ านค้ าที่รวบรวมทุ กสิ่งที่ไว้ ท่ีน้ ี ก็คือ "ร้าน
ดองกิ โฮเต้" Don.ki หรือ ร้าน มัตสึโมโต้ "Matsumoto”
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เจอาร์ทาว อาคารสูง 38 ชั้นที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางประตูทิศใต้ ของสถานี JP ซัปโปโร รวมเอาสถานที่ต่างๆ
ไว้ ด้วยกัน อาทิเช่น ช้ อปปิ้ งเซ็นเตอร์ โรงแรม JP ทาว
เวอร์โฮเต็ล นิกโกะซัปโปโร, ออฟฟิ ศ, จุ ดชมวิว T38
และอื่นๆ เป็ นต้ น ศูนย์การค้ าใต้ ดิน ‘เอเปี ย’ ที่มีโดม
กระจกเชื่อมจากใต้ ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็ นจุดสังเกต มี
ร้ านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้ านขนมมันจูเก่าแก่
ก็มาเปิ ดสาขาอยู่ด้ วย ที่ ‘เอสต้ า’ มีศู นย์อาหารสไตล์
ธีม พาร์ ค ‘ราเม็ง รี พั บ ลิ ค ซั ป โปโร’ และร้ า นขายส่ ง
เครื่องไฟฟ้ า สวนบนดาดฟ้ า และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ’ ซึ่ งเป็ นศู นย์สรรพสินค้ าใต้ ทางยกระดับที่มี 2 ชั้ นคือ
ระหว่ างชั้ น 1 และชั้ น ใต้ ดิน ที่ 1 ของสถานี JR ซัป โปโรทางตะวัน ออกจรดตะวัน ตก สามารถสนุ กสนาน
เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งด้ วยบรรยากาศเดินเล่นสบายๆ สมดังความหมายของชื่อคือทางเดินเล่นในภาษา
สเปน ที่ช้ันใต้ ดิน 1 ถึงชั้น 6 ของ ‘ซัปโปโร สเตลล่า เพลส’ มีร้านขายของและร้ านอาหาร ส่วนชั้น 7 มีโรง
ภาพยนตร์ ซีเนม่า คอมเพล็กซ์ และที่ช้ัน 9 ยังมีภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส มิคุนิ ซัปโปโรอีกด้ วย
อิสระอาหารเทีย่ ง และ อาหารคา่ เพือ่ ไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ งของท่าน
ที่พกั
วันทีห่ ก
เช้า

โรงแรม SMILE PREMIUM SUSUKINO /DAIWA ROYNET HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)
สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม (9)
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ เพือ่ ทาการเช็คอินท์ตวั๋ เครือ่ งบิน และสัมภาระ

10.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.50 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…..
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
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อัตราค่าบริการ : ทัวร์เต็มรูปแบบ 6 วัน 4 คืน
กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 20 – 25 ธันวำคม 2561
(ช่ วงวันคริสต์ มำส )
วันที่ 21 – 26 ธันวำคม 2561
(ช่ วงวันคริสต์ มำส )
วันที่ 22 – 27 ธันวำคม 2561
(ช่ วงวันคริสต์ มำส )
วันที่ 29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562
วันที่ 13 - 18 กุมภำพันธ์ 62

ผู้ใหญ่ / เด็ก
ห้ องละ 2 ท่ ำน

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

( เด็ก 2 ปี ขึน้ ไป – 12 ปี ) ( เด็ก 2 ปี ขึน้ ไป – 12 ปี )

53,900.-

52,900.-

50,900.-

61,900.-

60,900.-

58,900.-

58,900.-

57,900.-

55,900.-

57,900.58,900.-

55,900.57,900.-

53,900.55,900.-

พักเดี่ยว
เพิ่ม

9,900.-

-12,900-

** เด็กทารกอายุตา่ กว่า 2 ขวบ ( ณ วันเดินทาง ) กรุณาเช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจอง ***

**ราคาจอยแลนด์ ไม่ใช้ตวั๋ เครือ่ งบิน ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ หักค่าตัว๋ ออก
20,000 บาท จากราคาทัวร์**
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
(ณ วันที ่ 28/11/2560) หากภาษีนา้ มัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ลกู ค้าชาระส่วนต่างที ่
เพิ่มขึ้นตามความเป็ นจริง
ค่าห้ องพักโรงแรมห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
ค่าขนย้ ายสัมภาระและกระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
มัคคุเทศก์บรรยายไทย
ค่าประกันอุบัติเหตุค้ ุมครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกันภัย (หรรษา TA25)
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อัตรานี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ราคานี้ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (วันละ 200 บาท X 6 วัน = 1,200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน / ทริปการเดินทาง)
ค่าวีซ่าเดีย่ ว กรณีประเทศญีป่ นยกเลิ
ุ่
กการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท

การชาระเงิน
1. ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจา 20,000 บาท สาหรับการจองเมื่อที่น่ังยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน
2. ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่ครบหรือเช็ค
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกตัว๋ ที่น่ังของผู้เดินทาง )

เงือ่ นไขการยกเลิก
1) สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ย่ นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
2) เนื่องจากตัว๋ เป็ นแบบไม่สามารถคืนที่น่ังได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถยกเลิกได้ ทุกกรณี และ กรณี การ
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ไม่มี การ
คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หรือ กรณียกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจา
กับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมด
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
3) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจา หรือ เต็มจานวน กรณีกรุ๊ปปิ ดการขายแล้ว แล้ ว
4) กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5) เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านผูใ้ หญ่ข้ นึ ไป และในกรณีทีผ่ โู ้ ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
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 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศ
สายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า...
 หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริ ษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่ อ
การท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กับผู้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จัดได้ ชาระให้ กับสายการบินและสถานที่ต่าง
ๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด
หรือได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัด ขอ
สงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ทา่ น)
 หากมี เพื่ อ นหรื อ ญาติ ของท่ า นต้ อ งการร่ ว มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ยวระหว่ า งท่ อ งเที่ ย วในประเทศญี่ ปุ่ นหรื อ ปั ญ หาต่ า ง ๆ
ตลอดจนข้ อแนะนากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่ นื เพื่อที่จะนาไปยัง
ประเทศนั้น ๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจาทุกกรณี
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ ชาระล่วงหน้ าไปแล้ วจานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์
ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight
หรื อ Extra Flight กับ สายการบิน หรื อ ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์
ทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตามสถานการณ์ท่มี ีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก
เก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ
สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับผู้จัด เป็ นการ
ชาระแบบยืนยันการใช้ บริการแบบผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูให้ บริการในแต่ละแห่ง
แบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ลูกค้ า แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้ จัด ไม่มีสิทธิในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณีท่ผี ้ ูเดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ
นาติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ
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1 ใบเท่านั้น ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกร
ตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้ น และประเทศญี่ ปุ่น มี
กฎหมายห้ ามนาเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ที ามาจากพื ช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่ น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก
เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”
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