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 สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานบนลายสกีท่ี “Sapporo Kokusai Ski”
 สัมผัสวิถีชีวิตของ “ชนเผ่าไอนุ ” ณ “หมู่บา้ นไอนุ ” ชนพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด
 นั่งกระเช้ าสู่ “ภูเขาไฟอุสึ” ชื่นชมทิวทัศน์ “ภูเขาไฟฟูจินอ้ ย” ที่เกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก
 ชมความน่ารัก “ฟาร์มหมีสีน้ าํ ตาล” ที่หาดูได้ เฉพาะเกาะฮอกไกโดเท่านั้น
 พิสจู น์บ่อโคลนเดือด “จิ โกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่อุดมไปด้ วยแร่กามะถันพวยพุ่งขึ้นมา
 ดื่มด่ากับความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เต็มไปด้ วยลาคลองและต้ นกาเนิดศิลปะ “เครือ่ งแก้วและกล่อง

ดนตรี”
 ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต “Shiroi Koibito” ที่ข้ น
ึ ชื่อที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด
 ตื่นตากับเมือง “ซัปโปโร” ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ... “อดีตทีว่ ่าการรัฐบาล” & “หอนาฬิกาโบราณ”
 ช้ อปปิ้ งจุใจย่านสุดฮิตที่ “ถนนคนเดินทานุ กิโคจิ / ซึ ซึกิโนะ” ที่รวมสินค้ าไว้ หลากหลาย
 ผ่อนคลายกับการแช่น้ าํ แร่ธรรมชาติ (ONZEN)

*** อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลและปูยกั ษ์ 3 ชนิดจากทะเลฮอกไกโด
ให้ท่านรับประทานอย่างจุใจ ***

43,900.เริ่มต้ น

“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”
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กําหนดวันเดินทาง


21 - 25 มกราคม 58 (5ว ัน3คืน)



23 - 27 กุมภาพ ันธ์ 58



28 กุมภาพ ันธ์ – 4 มีนาคม 58 (5ว ัน3คืน)

วันที่หนึง่
2000

2345

วันที่สอง
0830

เที่ยง

(5ว ัน3คืน)

กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่
พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
*** พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) ***
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสารจํ าเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชัวโมง
่
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง
่
.... เวลาท้องถิน
่ ต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัวโมง
่ )
หมู่บา้ นชนเผาไอนุ – นังกระเช้
่
าไฟฟ้ า ภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ าํ ตาล – บ่อโคลนเดือด
“จิ โกกุดานิ” – โนโบริเบ็ทสึ
ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปนุ่ ถือว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ปนุ่ และเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง
นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นไอนุ” (Ainu Village) ชนเผ่าพื้นเมืองฮ็อกไกโด ก่อนที่ชาวญี่ปุ่นจะเข้ าไปจับจอง ...
ภายในหมู่บ้านมีการจัดแสดง “ระบําพื้ นเมือง” พร้ อมชม “บ้านจํ าลอง” และ “พิพธิ ภัณฑ์” ที่จัดแสดงเครื่องมือ
เครื่องใช้ โบราณต่างๆ ของชนเผ่าไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝี มอื และการสาธิตการผลิตของสวยๆ งามๆ จากไม้
นอกจากนั้น ท่านจะได้ สมั ผัสวิถชี ีวิตความเป็ นอยู่ต้งั แต่สมัยดึกดาบรรพ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็ นการ “นังกระเช้
่
าไฟฟ้ า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศ
เอื้ ออํานวย) ... ที่ได้ ช่ อื ว่าเป็ นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สดุ ในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมา และเป็ นจุดศูนย์กลางที่ทาให้ เกิด
ทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุข้ นึ มาเป็ นระยะทุก 20-50 ปี ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมทิ ศั น์ของ
พื้นที่แถบนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ... จนกระทั่งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทาให้ เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง”
(Mt. Showa shinzan) ... ปัจจุบน
ั ภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้ วแต่ยังมีควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหิน
บนยอดเขาซึ่งมีความร้ อนสูงมาก เป็ นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ ในฤดูหนาว ... อิสระให้ ท่านได้ ช่ นื ชมกับความ
สวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ... แล้ วนาท่านชมแหล่งอนุรักษ์ “หมีสีน้ าํ ตาล” พันธุห์ มีท่หี าได้
ยากในปัจจุบนั ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรนิ เท่านั้น ... ตื่นตากับความน่ารักของน้ อง
หมีตวั เล็กที่มอี ายุ ตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวั โตอายุ 12 ขวบ ... และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ท่ที าท่าทางตลกๆ ให้ ท่านชม
เช่น ยกมือไหว้ ขอ หรือ นอนยกขารอขอแอ๊ปเปิ้ ล หรือกวักมือเรียกขอเพื่อแลกกับการได้ กนิ แอปเปิ้ ลหรือคุกกี้ ... อิสระให้
ท่านได้ เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสนี า้ ตาล พร้ อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย ... จากนั้นนาท่านชม
ความแปลกของธรรมชาติท่ี “จิ โกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้ สร้ างสรรค์ข้ นึ อุดมไปด้ วยแร่
กามะถัน ซึ่งเกิดจากความร้ อนใต้ พิภพเผาผลาญกามะถันแล้ วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็ นแอ่ง ... สมควรแก่เวลานา
2

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd. Ladprao, Bangkok 10230 www.countertour.com
Tel : 02-539-5558 , 081-350-9245 E-mail : info@countertour.com

ค่า

ท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ักเมือง “โนโบริเบ็ทสึ” เมืองตากอากาศที่มชี ่ อื เสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ที่อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วย
ธรรมชาติท่งี ดงามไม่ว่าจะเป็ นต้ นไม้ , ทะเลสาบ, หนองบึง และแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย พร้ อมทั้งอาบนา้ แร่ธรรมชาติ
เพื่อสุขภาพ ท่านจะได้ พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็ น” (Onsen) นา้ แร่ในไสตล์ญ่ปี ุ่ นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พกั : Noboribetsu Grand Hotel หรือเทียบเท่า

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นา้ แร่ใน
ไสตล์ญ่ปี ุ่ นให้ ท่านได้ พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านา้ แร่ธรรมชาติน้ มี สี ่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลั่ง
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

ค่า

เมืองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอนํ้าโบราณ – พิพธิ ภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้ าทางนา้ ที่โดดเด่นที่สดุ ในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้
เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถชี ีวิตความเป็ นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น ... ถึงเมือง “โอตารุ”
เมืองที่ท่านจะได้ ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส ... นาท่านแวะชม “คลองโอตารุ”
ที่มคี วามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่ง
ทางเรือเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ ถกู ใช้ เป็ นเส้ นทางในการขนส่งสินค้ า จากคลังสินค้ าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณ
ปากอ่าวให้ ท่านเดินเล่น พร้ อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ท่สี วยงาม ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
หลังอาหาร นาท่านเดินชม “ถนนซาไกมาจิ ” (Sakaimachi Street) ย่านช้ อปปิ้ งสาคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจาก
คลองโคตารุ ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ “ร้านเครื่องแก้ว” “พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” ... นอกจากนี้
ตลอดทั้งสองข้ างทางของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้ วยร้ านค้ าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่
มีขายเฉพาะที่โอตารุ เค้ กและขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ให้ ท่านเดินชมได้ ตาม
อัธยาศัย ... จากนั้นนาท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ ต่นื ตากับ
เครื่องประดับและตกแต่งที่ทามาจากแก้ วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี”
รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้ อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเครื่องแก้ วด้ วยช่างผู้ชานาญการ ... อิสระ
ให้ ท่านได้ “เลือกซื้ อเลือกชม” สินค้ าที่ผลิตจากเครื่องแก้ วต่างๆ ติดไม้ ตดิ มือฝากคนทางบ้ าน ... แล้ วนาท่านถ่ายรูปเป็ นที่
ระลึกกับ “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ... ซึ่งเป็ นของขวัญจากเมืองแวนคู
เวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้ กบั เมืองโอตารุ ... นาฬกิ าจะมีเสียงดนตรีดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอนา้ ออกมาทุกๆ
ชั่วโมง เหมือนกับนาฬกิ าไอนา้ อีกเรือนที่ลอนดอน ... สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้ าขึ้นชื่อ
อีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะ สภาพภูมอิ ากาศและ
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทาให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดเี ยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ ชอ็ กโกเแล็ตจากประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้มกี ารจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจาลองโรงงาน
ท่านจะได้ ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้ าได้ อย่างจุใจ หรือหากท่านอยากจะลอง
ทาช็อกโกแล็ตด้ วยฝี มอื ตัวเองก็สามารถทาได้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว
ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพูต่ วั โต กุง้ ทะเล ให้ท่านได้ลมลองรสชาติ
ิ้
สดใหม่จากทะเล ซาชิ
มิปลาสดๆ ซู ชิหน้าต่าง เช่น หน้าปลาไหลย่าง หน้าไข่ปลา หน้าหอยเชลล์ หน้ากุง้ ฯลฯ
ที่พกั : Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า
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เที่ยง

ค่า

ตลาดเช้า – ลานสกี - ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทําการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ –
ช้อปปิ้ งย่านทานุกิโคจิ และซึซึกิโนะ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้า” นาท่านชมและเลือกซื้ออาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยักษ์ทะเล หอย
เชลล์ สัตว์นา้ เค็มสดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็ นต้ น ตลาดแห่งนี้เป็ นที่ต้งั ทั้งร้ านปลาสด ผักสดและผลไม้ สด มากมายกว่า 70
ร้ านค้ าที่เอาสินค้ าวางขายอย่างน่าชม ... จากนั้นนาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานบนลานสกีท่ี “Sapporo
Kokusai Ski” ... ให้ ท่านได้ เต็มอื่มกับการพักผ่อนสาหรับครอบครัวด้ วยกิจกรรมกลางแจ้ งต่างๆ ท่ามกลางหิมะละลาน
ตาและสนุกสนานไปกับการเล่นสกีท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติท่ถี ูกโอบล้ อมไปด้ วยภูเขาและหิมะอันขาวโพลน กับ
กิจกรรมต่างๆ มากมายบนลานสกี อาทิ กระดานเลื่อนหิมะ สโนว์โมบิล สกี สโนว์บอร์ด (มีให้ บริการเฉพาะกระดานเลื่อน
Slade / หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกีกส็ ามารถเช่าชุดและอุปกรณ์ได้ ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์สกี ครูฝึกสอน
และกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) ... อิสระให้ ท่านเลือกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่กบั กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย
หรือเลือกมุมถูกใจกับการถ่ายภาพเป็ นที่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้ สมกับความยิ่งใหญ่ของ
เกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้ าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้ จะไม่ได้ มี
ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมภิ าคคันโต ... แต่ท่นี ่กี เ็ ป็ นที่สาหรับให้ คนท้ องถิ่นได้ กราบไหว้ ส่งิ
ศักดิ์สทิ ธิ์ท่สี งิ สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้ าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสืบไป ... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทําการ
รัฐบาลเก่า” สร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทาให้ นักท่องเที่ยว
ท้ องถิ่นและต่างชาติร้ จู ักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้ างของโดมแปดเหลี่ยม ... นามาจากที่ทาการรัฐแมสซาซูเสทท์ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ท่อี อกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้ องถิ่น และสร้ างอาคารนี้โดยใช้ วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคย
เป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ ทาให้ ต้องสร้ างขึ้นมา
ใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนั ถูกอนุรักษ์ไว้ ให้ เป็ นสมบัตทิ ่มี คี วามสาคัญทางด้ านวัฒนธรรม และสาหรับจัดงานเลี้ยง
ต้ อนรับบุคคลที่สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ... แล้ วนาท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ” เมือง
ซัปโปโร ซึ่งสร้ างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ค่เู มือง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรม
อันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้ รับการอนุรักษ์ไว้ เป็ นสมบัตลิ า้ ค่าทาง
วัฒนธรรมที่สาคัญของญี่ปุ่นอีกด้ วย ... นาท่านเดินทางต่อยัง “สวนโอโดริ” เป็ นถนนซึ้งมีความกว้ าง 105 เมตร และยาว
ถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้ นไม้ ทาให้ สถานที่แห่งนี้เป็ นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุด
ของถนนเป็ นที่ต้งั ของหอเสาทีวีสงู 147.2 เมตร ภายในบริเวณนี้มรี ่องไม้ ดอก นา้ พุ และประติมากรรมเป็ นชิ้นๆ ตั้ง
ประดับอยู่ และทุกปี ในฤดูหนาว ณ สถานที่แห่งนี้เป็ นที่จักงานเทศกาลหิมะที่มกี ารแข่งขันการนาหิมะมาสลักแป็ นรูปต่างๆ
อันเป็ นที่โด่งดังไปทั่วโลก ... สมควรแก่เวลานาท่านช้ อปปิ้ งย่าน “ทานุกิ โคจิ ” ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่กว่า 130 ปี
ของเมืองซัปโปโร ที่มคี วามยาวกว่า 900 เมตร ร้ านค้ ามากมายนับ 200 ร้ านที่ให้ ท่านเดินเลือกซื้อสินค้ าต่างๆอย่างจุใจ
อาทิ เช่น ร้ านสินค้ า 98 เยนร้ านรองเท้ าและกระเป๋ าราคาถูกที่มใี ห้ เลือกหลากหลายแบบที่เริ่มต้ นราคาตั้งแต่ 1050 เยน
ร้ านขายเครื่องสาอางร้ านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสนัข ร้ านขายผลไม้ พ้ ืนเมือง ร้ านเกมส์ ร้ านขายเสื้อผ้ า ร้ านอาหาร ฯลฯ ...
และย่าน “ซึ ซึกิโนะ” ที่มรี ้ านค้ ามากกว่า 4,500 ร้ านให้ ท่านได้ เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้ าน Big Camera
จาหน่ายกล้ องดิจิตอล เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้ าน100เยน ร้ าน UNIQLO ขายเสื้อผ้ าแฟชั่นวัยรุ่นร้ าน
Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องสาอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พกั : Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า
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สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (9)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน TG 671
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อสํารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ วันที่ 21-25 ม.ค. 58
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิม่
มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

43,900.- บาท
43,900.- บาท
39,900.- บาท
32,900.- บาท
6,000.- บาท
15,000.- บาท

อัตราค่าบริการ วันที่ 23-27 ก.พ. 58 (วันตรุษจี น)
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิม่
มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

43,900.- บาท
43,900.- บาท
39,900.- บาท
32,900.- บาท
6,000.- บาท
15,000.- บาท

อัตราค่าบริการ วันที่ 28 ก.พ. – 4 มี.ค. 58
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิม่
มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
5

43,900.- บาท
43,900.- บาท
39,900.- บาท
32,900.- บาท
6,000.- บาท
15,000.- บาท
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้ นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชําระเงิน

การยกเลิก :

 สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํ า ท่านละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษทั ฯ มีความจํ าเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
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