Hokkaido

5 Day 3 Night
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ –สนามบินชินชิโตเซะ
22.00 น.
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
23.00 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบิน ชินชิโตเซะ ประเทศญี่ปนุ่

วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ – โดราเอม่ อนสกายพาร์ ค – เมือง คามิคาวะ – พิพิธพันธ์ นา้ แข็ง –
เมืองโซอุนคียว – แช่ นา้ แร่
8.00 น.
เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากนันน
้ าทุกท่านเดินทางสู่ โดราเอม่ อน
สกายพาร์ ค ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับตัวการ์ ตนู ในเรื่ องโดราเอม่อนการ์ ตนู ที่เป็ นนิยมที่สดุ ทัง้
ในประเทศไทยและในประเทศญี่ปนุ่ ให้ ทา่ นได้ อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ ตนู เช่น ฉาก
นัง่ ไทม์แมชชีนที่ทาให้ ทกุ ท่านเสมือนเป็ นส่วนหนึง่ ของการ์ ตนู โดราเอม่อน และยังมีโซนร้ านค้ า
ที่ขายของที่เกี่ยวกับโดราเอม่อน เช่น ร้ านกาแฟที่จะขายขนมไทยากิซงึ่ เป็ นขนมคล้ ายๆขนมโด
รายากิที่โดราเอม่อนชื่นชอบ และยังมีโซนห้ องสมุดจะมีหนังสือการ์ ตนู โดราเอม่อนจัดจาหน่าย
ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคามิคาวะ เพื่อชม พิพธิ ภัณฑ์ นา้ แข็ง (ICE PAVILLION) เป็ น
สถานที่จดั แสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปัน้ ตุ๊กตาหิมะและ
การแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านี ้เป็ นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปิ นที่มี
ชื่อเสียง นอกจากนี ้ภายในถ ้ายังมี ความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ใน
ถ ้าหินงอกหินย้ อยให้ ทา่ นได้ สมั ผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศา
เซลเซียส พบกับความน่ารักของนางฟ้าทะเล คลีโอเน่ (Sea Angle) อิสระให้
ท่านได้ บนั ทึกภาพความประทับใจ จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองโซอุนเคียว

ค่า

นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั MOUNTAIN VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2) หลังรับประทานอาหารให้ ท่านได้ ผ่อน
คลายกับการ แช่ นา้ แร่ ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้ าและจะทาให้ ผิวพรรณสวยงาม
และยังช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้ วย

วันที่สาม
นา้ ตกกิงกะ – นา้ ตกริวเซะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี
– นาฬิกาไอนา้ โบราณ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ช้ อปปิ ้ งย่ านทานุกิโคจิ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
9.00 น.
นาท่านชมความงามของ นา้ ตกกิงกะและนา้ ตกริวเซะ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของ
ธรรมชาติของน ้าตกที่จดั ได้ ว่าเป็ นวิวธรรมชาติที่สวยที่สดุ
ติดหนึง่ ในร้ อยของญี่ปนุ่ น ้าตกทังสองแห่
้
งนี ้มีต้นน ้าอยู่ใน
เขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายน ้าที่
ไหลรวมกันกลายมาเป็ นแม่น ้าอิชิคาริได้ หลังจากฤดูหนาว
ส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทังสองแห่
้
งนี ้จะแข็งตัวกลายเป็ น
น ้าแข็ง จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกที่ควบคูไ่ ปกับความเก่าแก่และ
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ นาท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และ
เชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทาง
เรื อบริเวณปากอ่าว ซึง่ ในยามค่าคืนคลองแห่งนี ้ได้ รับคาขนานนามว่าเป็ นจุดที่โรแมนติคที่สดุ
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ ที่ภายนอกถูกสร้ าง

ขึ ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้ างภายในทาด้ วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้สร้ างขึ ้นในปี
1910 ปัจจุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การ
อนุรักษ์ให้ เป็ นสมบัติของชาติ นาท่านชม นาฬิกาไอนา้ โบราณ สไตล์
อังกฤษที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานี ้จะพ่นไอน ้า มี
เสียงดนตรี ดงั ขึ ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน ้าอีกเรื อนที่แคนาดา
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปนุ่ ตัวอาคาร
ของโรงงานถูกสร้ างขึ ้นในสไตล์ยโุ รปแวดล้ อมไปด้ วยสวนดอกไม้ ซึง่ มี ช็อคโกแลตที่ขึ ้นชื่อที่สดุ
ของที่นี ้คือ Shiroi Koibito ซึง่ มีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื ้อ
กลับไปให้ คนที่ท่านรักทาน หรื อว่าซื ้อเป็ นของฝากติดไม้ ติดมือกลับบ้ านก็ได้ นอกจากนี ้ท่าน
จะได้ เลือกซื ้อช็อคโกแลตที่หาซื ้อที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยงั จะได้ ชมประวัติความเป็ นมาของ
โรงงาน นาท่านช้ อปปิ ้ งย่ านทานุกิโคจิ แหล่งที่ตงของห้
ั้
างสรรพ สินค้ าชื่อดังและร้ านค้ า
มากมายให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ได้ จใุ จ เช่น ร้ าน BIG CAMERA จาหน่ายกล้ องดิจิตอล,
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้ าน100เยน,ร้ าน UNIQLO ขายเสื ้อผ้ าแฟชัน่ วัยรุ่น,ร้ าน
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่ องสาอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo

ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั APA HOTEL SAPPORO หรื อเทียบเท่า

วันที่ส่ ี
เช้ า

อิสระท่ องเที่ยวในซัปโปโร หรืออิสระกับการช้ อปปิ ้ ง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (5)
อิสระเต็มวันให้ ทา่ นได้ เดินทางท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศในเมืองซัปโปโร หรื อเลือกอิสระ
ช็อปปิ ง้ ย่านการค้ าในเมืองซัปโปโร แหล่งที่ตงของห้
ั้
างสรรพสินค้ าชื่อดังและร้ านค้ ามากมายให้
ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ได้ จใุ จ เช่น ห้ างปาร์ โก้ , ห้ างมิซุโกชิ ที่เป็ นแหล่งรวมร้ านค้ าแบรนด์ดงั ของญี่ปนุ่
หรื อจะเป็ นร้ าน100เยน,ร้ าน UNIQLO ขายเสื ้อผ้ าแฟชัน่ วัยรุ่น,ร้ าน MATSUMOTO KIYOSHI
ขายยาและเครื่ องสาอาง shisedo, kose, kiss, SKII, Kanebo
* เพื่อให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินอย่างเต็มที่จงึ ไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่า *

ค่า

เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั APA HOTEL SAPPORO หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า
08.55 น.

สนามบินชิโตเซะ – กรุ งเทพ ฯ
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ

14.10 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภ์ าพ พร้ อมความประทับใจ
อัตราค่ าบริการ

ระยะเวลาเดือนเม.ย. – มิ.ย.2558

5 ท่ านขึน้ ไป

10 ท่ านขึน้ ไป

15 ท่ านขึน้ ไป

62,300.44,800.33,300.*ทัวร์ น้อยกว่า 10 ท่านไม่มีบริ การไกด์นาทีมจากประเทศไทย
*********************THANK YOU VERY MUCH************************
***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้ งสาหรับเด็กที่อายุตงแต่
ั ้ 7 ปี ขึ ้นไปต้ องนอนมีเตียง
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสาร จานวน 5 ท่านขึ ้นไป หากผู้โดยสารต่ากว่า 5 ท่าน ทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ หรื อ ยกเลิกการเดินทาง
***หากท่านต้ องการตัว๋ เครื่ องบิน อาหารพิเศษ หรื อต้ องการระบุที่นงั่ บนเครื่ อง รวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน
กรุณาแจ้ งก่อนเดินทางอย่างน้ อย 20 วัน ก่อนออกตัว๋ เพื่อบริษัทฯ จะได้ ดาเนินการแจ้ งให้ ทางสายการบินทราบแต่ได้
ตามที่ทา่ นขอหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั สายการบินจะพิจารณา***
อัตรานี ้รวม
* ค่าพาหนะนาเทีย่ วตามรายการ
* ค่าอาหาร 5 มื ้อ
* ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ
* ค่าห้ องพักโรงแรม 3 คืน 2 ท่านต่อห้ อง
*ค่าไกด์พดู ภาษาอังกฤษ
* รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /ไกด์/คนขับรถ
อัตรานี ้ไม่รวม
* ค่าวีซาเข้ าประเทศญี่ปนุ่
*ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
* ค่าทาหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
* ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงินและการยกเลิก บริ ษัทฯ ขอรับเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมดั จาการเดินทางแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทังหมด
้
(เนื่องจาก ทางสายการบินและทางโรงแรม คิดค่าบริ การ 100%)
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทังหมดไม่
้
วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่ลกู ค้ าเดินทางไม่ถงึ 5 ท่าน
2. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากว่ามีการนาส่งของผิดกฎหมาย หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว หรื อโดนปฏิเสธการเข้ าเมือง ซึง่ อยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษัทฯ
4. บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ
หรื อ คนต่างด้ าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย หรื อเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. อัตราค่าบริการอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึ ้นอยูก่ บั อัตราการแลกเปลีย่ นเงินเยน
7. โปรแกรมดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึ ้นอยูก่ บั การใช้ ระยะเวลาการเข้ าชมในสถานที่ตา่ งๆของท่านลูกทัวร์ หรื อ
สภาพอากาศและการจราจร
8. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดแล้
ั้
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทังหมด
้
โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยให้ ครบถ้ วน
(ข้ อมูลตรงนี ้ทางบริษัทฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้ า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก ขอให้ ทกุ ท่านกรอกข้ อมูลเป็ น
ความจริง แล้ วส่งกลับให้ เจ้ าหน้ าที่)
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................
2. เบอร์ ติดต่อ ......................................................................................
3. ประเภทห้ องพัก
3.1 ห้ องพักผู้ใหญ่2 ท่าน (TWN) ............ห้ อง / (DBL) ............ห้ อง
3.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง
3.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
3.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
3.5 ห้ องพักผู้ใหญ่3 ท่าน (TRP) เตียงเสริ ม ………..ห้ อง
3.6 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
4. อาหาร
ไม่ทานเนื ้อวัว
ไม่ทานเนื ้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสวิรัติ
อื่นๆ............................................................
5. เคยโดนปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ...................................................

