(JF-JHHK1221A)

รื่ นเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน
(โนโบริเบ็ทสึ – ฮาโกดาเตะ – โอตารุ – ซัปโปโร)

โดยสายการบินไทย
เดินทาง 21 – 26 ธันวาคม 2561 (ช่ วงคริสต์ มาส)

GROUP (A)

จุดเด่ นของทัวร์
 นัง่ กระเช้ าขึ ้นสูจ่ ุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ วิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปนุ่
 ชมตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ ของเกาะฮอกไกโดที่รวมวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคในประเทศญี่ปนุ่ มารวมไว้ ด้วยกัน
 ชมโกดังอิฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี ที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณท่าเรื อริ มอ่าวฮาโกดาเตะ
 ชมป้อมดาวโกเรี ยวคาคุ บนจุดชมวิวที่ทา่ นสามารถมองเห็นเป็ นดาว 5 แฉกได้ อย่างชัดเจน
 เล่นกิจกรรมท้ าลมหนาวที่ “ คิโรโระ สกี รี สอร์ ท “ หนึง่ ในลานสกีที่มีหิมะดีที่สดุ ในโลก
 ชมคลองโอตารุที่สดุ แสนโรแมนติก ของเมืองโอตารุ
 ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่อายุเกือบร้ อยปี และมีชื่อเสียงเรื่ องกล่องดนตรี ที่มีความปราณีตสวยงาม
 ชมการประดับไฟอันสุดแสนโรแมนติกในช่วงวันคริ สต์มาสที่งาน Sapporo White Illumination
 ช้ อปปิ ง้ จุใจที่ยา่ นซูซูกิโนะ และมิตซุยเอาท์เลท
 อาบนํ ้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่ 2 คืน

รายการทัวร์
22 ธ.ค.
23 ธ.ค.
24 ธ.ค.
25 ธ.ค.
26 ธ.ค.

โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ – ภูเขาฮาโกะดาเตะ (นัง่ กระเช้ า)
ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ป้อมดาวโกเรี ยวคาคุ – ทะเลสาบโทยะ
คิโรโระ สกี รี สอร์ ท – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – สวนโอโดริ (Sapporo White Illumination)
ตลาดโจไก – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬกิ า – มิตซุยเอาท์เลท – ซูซูกิโนะ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ

(JF)ทัวร์ ญี่ปน
ุ่ รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน TG (โนโบริ เบ็ทสึ – ฮาโกดาเตะ – โอตารุ – ซัปโปโร)
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – ชิโตเซ่

20.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย
พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระแก่ทา่ น
เหินฟ้าสูเ่ กาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนโดยสายการบิ
ุ่
นไทย ด้ วยเที่ยวบินที่ TG 670

23.55 น.

วันที่ 2

ชิโตเซ่ – เมืองโนโบริ เบ็ทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ภูเขา
ฮาโกะดาเตะ (นั่งกระเช้ า)

08.20 น.

เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนหลั
ุ่ งจากผ่านขันตอนการตรวจคน
้
เข้ าเมืองและศุลกากรของประเทศญี่ ปุ่นเรี ยบร้ อยแล้ ว นําท่านสู่เมืองโนโบริ เบ็ทสึ เมือ ง
เล็กๆ ที่อยูร่ ิ มฝั่ งทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ ของเกาะฮอกไกโดและยังเป็ นเมืองที่อุดมไปด้ วย
บ่อนํ ้าแร่ ธรรมชาติเหมาะแก่การแช่ออนเซ็นเป็ นอย่าง
มาก ว่า กั น ว่า นํ า้ แร่ ห รื อ นํ า้ พุ ร้ อนของเมื อ งนี ม้ ี ถึ ง 9
ประเภทด้ วยกันเลยทีเดียว จากนันพาท่
้
านชมบ่อโคลน
เดือดที่หุบเขาจิโกกุดานิ หรื อ ที่เรี ยกกันว่า “หุบเขา
นรก” โดยบ่อ โคลนเดือ ดนี ้เป็ นบ่อ โคลนที่ เกิ ด ขึ ้นเอง
ตามธรรมชาติและมีอยูท่ วั่ บริ เวณซึง่ ท่านสามารถเดินชมบ่อโคลนอย่างใกล้ ชิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ทุกท่า นเดิ นทางเข้ าสู่เ มือ งฮาโกดาเตะ เมื อ งท่าทางตอนใต้ ของเกาะฮอกไกโดที่ มี
บรรยากาศแสนโรแมนติก และเต็ ม ไปด้ ว ยโบราณสถานที่ มี คุ ณ ค่า ทางประวัติ ศาสตร์ มี
ความสําคัญในฐานะเมืองเก่าแก่ เป็ น 1 ใน 5 เมืองท่าของญี่ ปนุ่ บ้ านเรื อนในเมือ งฮาโกดา
เตะ ปั จจุบนั มีความเจริ ญเหมือนชุมชนเมืองทัว่ ไป ผสมผสานกับมนต์สเน่ห์ของเมืองเก่าที่
อยูร่ อบเนินเขาฮาโกดาเตะ ซึง่ เป็ นปลายแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลนับเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีผ้ แู วะมาเยี่ยมชมเป็ นจํานวนมาก จากนันนํ
้ าท่าน “นั่งกระเช้ า” ขึ ้นสูภ่ ูเขาฮาโกดาเตะ
(ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) จุดชมวิวมุมกว้ างในย่านชุมชนฮาโกดาเตะที่ถูกโอบล้ อมไป
ด้ วยทะเลและภูเขาเป็ นจุดชมวิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3
ของประเทศญี่ ปนและได้
ุ่
รับคะแนนระดับสามดาวซึ่ง
เป็ นระดับสูงสุดจากคูม่ ือนําเที่ยวญี่ ปนมิ
ุ่ ชลินกรี นไกด์
กันเลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Hakodate Onuma Prince Hotel หรื อเทียบเท่า (- / L / D)

เที่ยง
บ่าย

เย็น

(JF)ทัวร์ ญี่ปน
ุ่ รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน TG (โนโบริ เบ็ทสึ – ฮาโกดาเตะ – โอตารุ – ซัปโปโร)
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หลั งอาหารเชิ ญ ท่ า นลองอาบนา้ แร่ ท่ ี ขึน้ ชื่ อ ของฮอกไกโด เพื่อ ความผ่ อนคลาย
เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ าในนา้ แร่ นัน้ มีแร่ ธาตุซ่ ึงช่ วยให้ ผิวพรรณและระบบการ
ไหลเวียนของโลหิตดีขึน้

วันที่ 3

ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ป้อมดาวโกเรี ยวคาคุ – ทะเลสาบ
โทยะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านสูต่ ลาดเช้ าฮาโกดาเตะ เป็ นตลาดที่มีร้านขายอาหารทะเล ร้ านขายผัก ร้ านขาย
ผลไม้ และร้ านขายอาหารแห้ งกว่า 250 ร้ าน
ตลาดเช้ าแห่งนี ้ถูกเรี ยกว่าเป็ น “ห้ องครัวของ
ชาวฮาโกดาเตะ” เพราะเป็ นตลาดศูนย์กลาง
ของเกาะฮอกไกโดที่เ ป็ นแหล่งรวมวัต ถุดิ บ
จากทัว่ ทุกภูมิภาคในประเทศญี่ ปนุ่ มารวมไว้
ที่นเี่ พื่อให้ คนที่มาจับจ่ายใช้ สอยได้ ซื ้อวัตถุดิบ
ในการทําอาหารที่ดีที่สุดเพื่อ นํากลับไปปรุ ง
อาหารแสนอร่ อยนั่นเอง จากนันนํ
้ าท่านสูบ่ ริ เวณโกดังอิฐแดง (Kanemori Red Brick
Warehouse) โกดัง เก่า แก่อ ายุก ว่า ร้ อยปี ที่ ตัง้ อยู่บริ เวณท่าเรื อ ริ มทะเล สร้ างตามแบบ
ตะวัน ตกด้ ว ยอิ ฐ แดงซึ่งไม่ ค่อ ยมี ให้ เห็ น กัน ในยุค นัน้ ปั จ จุบันโกดัง จํ า นวน 5 หลัง ได้ ถูก
ดัดแปลงให้ กลายเป็ นร้ านค้ า ร้ านขายของที่ระลึก ร้ านอาหาร ร้ านขนมหวาน ร้ านกาแฟ และ
ร้ านค้ าอื่นๆ อีกมากมาย ให้ ทุกท่านสามารถเลือกซื ้อตามอัธยาศัย หรื อ เดินเล่นถ่ายรู ปกับ
บรรยากาศที่สวยงามเพื่อเก็บไว้ เป็ นที่ระลึกได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านขึ ้น “หอคอยโกเรียวคาคุ” ที่ป้อมดาวโกเรี ยวคาคุ ป้อมปราการสไตล์ตะวันตกรู ป
ดาวขนาดใหญ่ที่ถกู สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1857 เพื่อป้องกันการคุกคามจากจักรวรรดินิยมโดย
มหาอํ า นาจตะวัน ตก ซึ่ง ในที่ สุด ก็ ต้ อ งเป็ น
ฝ่ ายพ่ายแพ้ ไปในปี ค. ศ. 1869 แต่ปัจ จุบัน
บริ เวณป้อมแห่งนี ้ได้ กลายเป็ นสวนสาธารณะ
ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในการชมดอกซากุ ร ะ
(ประมาณช่ ว งต้ นเดื อ นพฤษภาคม) ที่ มี
ชื่อเสียงแห่งหนึง่ ของญี่ปนุ่ บริ เวณด้ านบนจุด
ชมวิวท่านสามารถมองเห็นสวนสาธารณะโกเรี ยวคาคุที่มีลกั ษณะคล้ ายกับดาวกระจายของ
นิน จาหรื อ ดาว 5 แฉกได้ อ ย่ างชัด เจน จากนันนํ
้ า ท่า นเดิน ทางไปยัง ทะเลสาบโทยะ

เที่ยง
บ่าย

(JF)ทัวร์ ญี่ปน
ุ่ รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน TG (โนโบริ เบ็ทสึ – ฮาโกดาเตะ – โอตารุ – ซัปโปโร)
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เย็น

ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ของเกาะฮอกไกโดและมีความสวยงามเป็ นอย่างมาก รวมถึง
เกาะนาคาจิมะ ภูเขาอุสุ ภูเขาโชวะชินซัน และนอกจากนี ้ยังสามารถมองเห็นภูเขาโยเทย์
หรื อภูเขาไฟฟูจิน้อยซึง่ รูปร่างนันมี
้ ลกั ษณะคล้ ายภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีแต่มีขนาดที่เล็ก
กว่านัน่ เอง
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Toya Sun Palace Hotel หรื อเทียบเท่า (B / L / D)
หลั งอาหารเชิ ญ ท่ า นลองอาบนา้ แร่ ท่ ี ขึน้ ชื่ อ ของฮอกไกโด เพื่อ ความผ่ อนคลาย
เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ าในนา้ แร่ นัน้ มีแร่ ธาตุซ่ ึงช่ วยให้ ผิวพรรณและระบบการ
ไหลเวียนของโลหิตดีขึน้

วันที่ 4

คิโรโระ สกี รี สอร์ ท – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี
– พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ ว – เมืองซัปโปโร – สวนโอโดริ (Sapporo White
Illumination)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาทุ ก ท่ า นสนุ ก สนานกั บ กิ จ กรรมท้ าลม
หนาว ณ คิโรโระ สกี รี สอร์ ท ลานสกีที่ถูก
ปกคลุมไปด้ วยพาวเดอร์ สโนว์ หนึ่งในหิมะที่
คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด ในโลก อิ ส ระให้ ท่ า นได้
เพลิดเพลินกับการเล่นกิจกรรมในฤดูหนาว
ไม่ว่าจะเป็ นการเล่นสกี เล่นถาดเลื่อน หรื อ
ปั น้ ตุ๊กตาหิมะและถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึ กท่ามก
ลาบรรยากาศที่เต็มไปด้ วยหิมะและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าเช่ าอุปกรณ์
ค่ าเช่ าเครื่องเล่ นและกิจกรรมต่ างๆ ภายในลานสกี ) *** ทัง้ นีก้ ารเล่ นกิจกรรมหิมะ
ต่ างๆนัน้ ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานัน้ ***
จากนัน้ นํ า ท่า นเดิ น ทางเข้ า สู่เ มือ งโอตารุ
เมื อ งท่ า ที่ มี บ รรยากาศสุด แสนโรแมนติ ก
รวมถึงการตกแต่งของบ้ านเรื อนนันส่
้ วนใหญ่
ได้ ถูกออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตกเนื่องจาก
ในอดีตเมืองโอตารุ ได้ รับอิทธิ พลมาจากการ
ทําการค้ าระหว่างประเทศญี่ ปนและประเทศ
ุ่
ในแถบยุโรปนัน่ เอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

(JF)ทัวร์ ญี่ปน
ุ่ รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน TG (โนโบริ เบ็ทสึ – ฮาโกดาเตะ – โอตารุ – ซัปโปโร)
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บ่าย

อิสระให้ ทา่ นชมความงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนั สวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุ
แห่งนี ้เป็ นคลองที่เกิดขึ ้นจากการถมทะเลและสร้ างเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทาง
ขนถ่ายสินค้ าจากบนเรื อสู่โกดังในเมื อ ง แต่ภายหลังเลิกใช้ จึงได้ ถมคลองครึ่ งหนึ่งให้ เป็ น
ถนนสําหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึง่ เป็ นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ ของ
เมืองโอตารุ และได้ ปรับปรุ งให้ เป็ นร้ านอาหาร ร้ านขายของที่ระลึก แทน จากนันนํ
้ าท่านชม
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ กล่ อ งดนตรี (Otaru Orgel
Emporium) อาคารด้ านนอกถูกสร้ างขึน้
จากอิ ฐสีแดงและโครงสร้ างด้ านในทําด้ วย
ไม้ เป็ นอาคารเก่าแก่ 2 ชันที
้ ่มีอายุเกือบร้ อย
ปี ตรงบริ เวณด้ านหน้ ามี น าฬิ ก าไอนํ า้
โบราณที่ จ ะพ่ น ไอนํ า้ ออกมาประกอบกั บ
เสียงดนตรี ในทุกๆ 15 นาที ท่านสามารถชม
กล่องดนตรี ในรู ปแบบต่างๆหลากหลายสไตล์ที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบัน และ
นอกจากนี ้ท่านยังสามารถเลือกซื ้อกล่องดนตรี ที่มีความปราณีตสวยงามเพื่อเป็ นของที่ระลึก
ให้ กับคนที่ท่านรักได้ อีกด้ วย นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ ว ทุกท่านสามารถชมเครื่ อง
แก้ วที่มีรูปแบบและสีสนั สวยงามซึง่ เกิดจากกรรมวิธีการเป่ าแก้ วด้ วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึง
ทําให้ เครื่ องแก้ วที่ออกมามี รูปแบบและสีที่แตกต่างกัน ออกไป ตามความถนัดและความ
ชํานาญของช่างเป่ าแก้ ว จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไก
โดที่เติบโตและกลายเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของประเทศญี่ ปนผั
ุ่ งเมืองซัปโปโรมี
ลักษณะคล้ ายตารางหมากรุกซึง่ แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมื องทัว่ ไปในประเทศญี่ ปนุ่
การจัดการและการพัฒนาได้ รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริ กนั ลักษณะของผังเมือง
จึงถูกออกแบบเป็ นสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ าตามพื ้นฐานการวางผังเมืองของอเมริ กา นําท่านชมสวน
โอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาว
จากตะวันออกไปตะวันตกโดยมี ความยาว
1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ ใช้ เวลาเพื่อ มา
พักผ่อ นหย่อนใจ หรื อ จัด งานประเพณี ใ น
เทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี ้ อิสระให้ ท่านเดิน
ชมความสวยงามหรื อถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ
การประดับไฟอันสุดแสนโรแมนติกในช่วงวันคริ สต์มาสที่งาน Sapporo White Illumination
นอกจากนี ้ท่านยังสามารถเดินชมร้ านขายของฝากของที่ระลึกน่ารักๆ และอาหารอร่ อ ยๆ
ในราคาย่ อ มเยาว์ ไ ด้ อี ก ด้ ว ย (เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นการเสี ย เวลาอั น มี ค่ า ของท่ า นใน
การดื่ ม ด่า กั บ บรรยากาศอิ ส ระรั บ ประทานอาหารเย็ น ตามอั ธ ยาศั ย )

(JF)ทัวร์ ญี่ปน
ุ่ รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน TG (โนโบริ เบ็ทสึ – ฮาโกดาเตะ – โอตารุ – ซัปโปโร)
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เข้ าพักโรงแรม Sapporo Excel Hotel Tokyu หรื อเทียบเท่า (B / L / -)

วันที่ 5

ตลาดโจไก – ตึกรั ฐบาลเก่ า – หอนาฬิกา – มิตซุยเอาท์ เลท – ซูซูกิโนะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสูต่ ลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้ วยร้ านอาหารทะเลสดๆ
มากกว่า 80 ร้ าน อิสระให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการเลือกซื ้อของทะเลสดๆ และของฝากตาม
อัธยาศัย จากนันพาท่
้
านชมตึกรั ฐบาลเก่ า
ของเมื องซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้ เป็ นกอง
อํานวยการของข้ าหลวงใหญ่ และเป็ นตึกที่
สูงที่สดุ ของเมื องโดยตัวอาคารภายนอกนัน้
ได้ ใช้ อิ ฐแดงเป็ นวัสดุในการก่อสร้ างทําให้ ดู
แล้ ว สวยแปลกตา ปั จจุ บัน ภายในตึ ก ได้
จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่ องราวประวัติ
ความเป็ นมาต่างๆของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆบนเกาะฮอกไกโดอีกด้ วย ผ่านชม
หอนาฬิ ก า ซึ่ ง ถื อ เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ป ระจํ า
เมืองโดยนอกจากจะใช้ บอกเวลาที่เที่ยงตรง
แล้ ว ยั ง เปรี ย บเสมื อ นสถานที่ บ อกเล่ า
เรื่ อ งราวและวั ฒ นธรรมจากอดี ต จนถึ ง
ปั จจุบนั รวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่ง
นี ้สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1878 ซึ่งเป็ นหอนาฬิกา
ที่เก่าแก่ที่สดุ ของญี่ปนเลยก็
ุ่
วา่ ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุก ท่า นช้ อ ปปิ ้ง ที่ มิ ต ซุ ย เอาท์ เ ลท แหล่ง เลือ กซื อ้ สิ่ง ของและเสื ้อผ้ า แฟชั่น ภายใน
แบ่ ง เป็ นร้ านค้ าต่ า งๆมากมาย มี สิ น ค้ า
หลากหลายประเภท อาทิ เครื่ อ งสํ า อางค์
เสื อ้ ผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า นาฬิ ก า จาก
หลากหลายแบรนด์ ชั น้ นํ า ให้ ท่า นเลื อ กซื อ้
จากนันนํ
้ าทุกท่านสูซ่ ูซูกิโนะ ย่านช้ อปปิ ้งที่
แสนคึกครื น้ ของเมืองซัปโปโร มีห้างร้ านต่างๆ
มากมาย มี ทงร้
ั ้ านเสื ้อผ้ าแบรนด์ดัง ร้ านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้ านอาหารสไตล์ตะวันตก
ร้ านขนม ร้ านกาแฟหอมกรุ่ น อี กทังยั
้ งเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมของวัยรุ่ นชาวญี่ ปนอี
ุ่ กแห่ง
หนึง่ ด้ วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้ อย่างไม่ร้ ูจกั คําว่าเบื่อกันเลยทีเดียว

เที่ยง
บ่าย

(JF)ทัวร์ ญี่ปน
ุ่ รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน TG (โนโบริ เบ็ทสึ – ฮาโกดาเตะ – โอตารุ – ซัปโปโร)

6

(JF-JHHK1221A)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ ไม่ อนั ้ )
เข้ าพักโรงแรม Sapporo Excel Hotel Tokyu หรื อเทียบเท่า (B / L / D)

วันที่ 6

ชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนําทุกท่านเดินทางสูส่ นามบินชิโตเซ่ เพื่อเดินทางกลับ(B / - / -)
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ด้วยเที่ยวบิน TG 671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

10.00 น.
15.50 น.

อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ2ท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิ่ม

21 – 26 ธ.ค. 61

55,999

50,999

45,999

8,000



กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ ต่า 20 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ ปต่ากว่ า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมีบริ การสําหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 30 กิ โลกรั ม หาก
นํ ้าหนักหรื อจํานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กําหนดท่านอาจต้ องชําระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์ เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิ ต (สําหรับผู้ที่
อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

(JF)ทัวร์ ญี่ปน
ุ่ รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน TG (โนโบริ เบ็ทสึ – ฮาโกดาเตะ – โอตารุ – ซัปโปโร)

7

(JF-JHHK1221A)

อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้ องมี สมาชิกอย่างน้ อ ย 20 ท่านและทางบริ ษัทต้ อ งขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรื อ
เลือ่ นหรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทาง
บริ ษัทภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วันมิฉะนันจะถื
้
อว่า
การสํารองการเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดําเนินการ
3. สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศ
ญี่ปนุ่ อาจเจอปั ญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้ านอาหารที่
มีคนมาใช้ บริ การกันเยอะ ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้ านอาหารที่ปิดเร็ วกว่าปกติ
อีกทังในช่
้ วงฤดูหนาวท้ องฟ้าจะมืดเร็ ว ขอให้ ทา่ นทําความเข้ าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วัน คืนเงินมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วัน หักค่าบริ การท่านละ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่
มีการการันตีคา่ มัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์
ทังหมดเนื
้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
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หมายเหตุ:
1. ทางบริ ษั ทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ น้ หากเกิดกรณี ความล่ าช้ าจากสายการบิน , การ
ประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล หรือกรณีท่ ที ่ านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมือง
จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จ ะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อ
ออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมื อ งโดยถื อ ผลประโยชน์ แ ละความปลอดภัย ของผู้
เดินทางเป็ นหลัก
6. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี่ ปนุ่
การนําสิง่ ของผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความ
ประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้
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