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สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชินชิโตซะ
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก
โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG670
เดินทางสูส่ นามบินชินชิโตเซะ ประเทศ ญี่ปนุ่
สนามบินชินชิโตเซะ - The North Country Golf Club
เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเซะ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและด่านศุลกากรแล้ ว
นาทุกท่านเดินทางสู่ The North Country Golf Club สร้ างเมือ่ ปี คศ. 1990 โดย Isao Aoki อดีต
นักกอล์ฟหมายเลขหนึง่ ของประเทศญี่ปนุ่ ออกแบบไว้ เพื่อใช้ เป็ นสนามมาตรฐานแข่งขันกอล์ฟระดับอาชีพ
จานวน 18 หลุม พาร์ 72
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Golf Club
ทีออฟครึ่งหลัง ณ สนามกอล์ฟ The North Country Golf Clube
นาทุกท่านเดินทางเข้ าเช็คอินที่ Tokyo Dome Hotel Sapporo
รับประทานอาหารคา่ ณ Crab courde in Sapporo
Golf Club (Nidom Classic Course, / Clark Country Clube, / Katsura Golf Club)

ทีออฟ ทีส่ นามกอล์ฟ Nidom Classic Course, หรื อ Clark Country Clube, หรื อ Katsura Golf Club
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Tokyo Dome Hotel Sapporo

ทีออฟครึ่งหลัง ณ สนามกอล์ฟ Nidom Classic Course, หรื อ Clark Country Clube, หรื อ Katsura
Golf Club

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Sapporo Bear Garden (Mutton & Seafood Barbegue)
เข้ าที่พกั ที่โรงแรม Tokyo Dome Hotel Sapporo
วันที่ส่ ี
เมืองซับโปโร – TV Tower – หอนาฬิกาซัปโปโร – Old Government Building - Okurayama
Viewing Point - คลองโอตารุ – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ – Kitaichi glass - Music Box Museum
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองซับโปโร นาทุกท่านเข้ าชม TV Tower สัญลักษณ์สาคัญของเมืองซัปโปโรตังอยู
้ ด่ ้ าน
ตะวันออกของสวนโอโดริ หอซัปโปโรเป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ มีความสูง 147.2 เมตร ที่ชนบนของหอ
ั้
เป็ นจุดชมทิวทัศน์ที่สาคัญของเมืองซัปโปโรด้ วยความสูง 90 เมตรเหนือพื ้นดิน เมื่อขึ ้นไปข้ างบนจะสามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ของสวนโอโดริ ได้ ตลอดทางยาวออกไปสุดลูกหูลกู ตา จากนันน
้ าท่านเข้ าชม หอนาฬิกาซัป
โปโร(Sapporo Clock Tower) เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร อาคารของหอนาฬิกาสร้ างขึ ้นต้ นสมัย
พัฒนาซัปโปโร ในปี 1878 ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นเขตพื ้นที่ของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรื อนนาฬิกาซื ้อมาจากกรุง
บอสตัน จากนันน
้ าท่านชมทาเนียบรัฐบาลเก่ าฮอกไกโด หรื อ Old Government Building เริ่ ม
ก่อสร้ างเมื่อปี พ.ศ.2416 เป็ นอาคารในสไตล์นีโอบาร็ อคอเมริ กา โดยลอกแบบมาจากอาคารทาเนียบ
รัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา โดยใช้ อิฐสีแดงไปจานวนมากกว่า 2.5 ล้ านก้ อน จากนันน
้ าท่าน
เดินทางสู่ จุดชมวิวโอคุระยาม่า หรื อ Okurayama Viewing Point สัมผัสกับภาพพาโนรามาอันยิ่งใหญ่
ที่ความสูง 307 ม. เหนือระดับน ้าทะเลและความลาดชันของจุดกระโดดสกีจมั๊
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Otaru Masazushi
เข้ าชมคลองโอตารุ คลองที่สร้ างเสร็ จในศตวรรษที่20เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ หรื อละคร ซึง่ ในยามค่า
คืน คลองนี ้ได้ ขนานนามว่าเป็ นจุดที่โรแมนติกที่สดุ จากนันน
้ าท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่ง
ผลิตช็อคโกแลตที่มชี ื่อเสียงของญี่ปนุ่ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้ างขึ ้นในสไตล์ยโุ รปแวดล้ อมไปด้ วยสวน
ดอกไม้ ซึง่ มี ช็อคโกแลตทีข่ ึ ้นชื่อที่สดุ ของที่นี ้คือ Shiroi Koibito ซึง่ มีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คน
รัก ท่านสามารถเลือกซื ้อกลับไปให้ คนที่ทา่ นรักทาน หรื อว่าซื ้อเป็ นของฝากติดไม้ ตดิ มือกลับบ้ านก็ได้
นอกจากนี ้ท่านจะได้ เลือกซื ้อช็อคโกแลตที่หาซื ้อที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยงั จะได้ ชมประวัติความเป็ นมาของ
โรงงาน จากนันเดิ
้ นทางสู่ Kitaichi glassเครื่ องแก้ วงานฝี มือซึง่ เดิมทีเป็ นโรงงานผลิตอุปกรณ์ตกปลาที่ทา
จากแก้ วมาก่อนและพัฒนามาเป็ นงานศิลปะมากขึ ้นจึงเป็ นที่นิยมสาหรับเป็ นของที่ระลึก ท่านที่สนใจ
สามารถเข้ าชมและลองทาได้ จากนันน
้ าท่านสูM
่ usic Box Museumปั จจุบนั เป็ นมรดกทาง
สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ ซึง่ มีกล่องดนตรี ที่นา่ รักๆเล่นเสียงได้ ไพเราะมากมายหลายชนิดอยูท่ ี่นี่

เย็น

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารโรงแรม และเช็คอินเข้ าที่พกั โรงแรม Hilton Niseko Village Hotel

วันที่ห้า

ทะเลสาบโทยะ – สวนฟูกดิ ะชิ – นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า & ฟาร์ มหมีโนโบริเบทสึ- Mt. Orohure Noboribetsu Onsen – หุบเขาจิโกกุดานิ – Noboribetsu Date Jidaimura
เช้ า
รับประทานอาหรเช้ า ณ โรงแรม
เดินทางสูท่ ะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแห่งนี ้เป็ นหนึง่ ในทะเลสาบชื่อดังของญี่ปนุ่ เป็ นทะเลสาบที่มลี กั ษณะ
กลม มีเส้ นรอบวงประมาณ 40 กิโลเมตร ตรงใจกลางทะเลสาบมีเกาะกลางโผล่ขึ ้นมา มีสถานที่ทอ่ งเที่ยว
หลายแห่ง เรียงรายอยูร่ อบๆ ทะเลสาบแห่งนี ้ นาท่านชม สวนฟูกดิ ะชิ ซึง่ มีน ้าพุธรรมชาติและธารน ้า
ธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเท ก่อให้ เกิดน ้าตกขนาดเล็กที่มีน ้าไหลออกมาถึง 80,000
ตันต่อวัน ให้ ทา่ นได้ ถา่ ยรูปท่ามกลางธรรมชาติที่สงบและสวยงามของแอ่งน ้าตก สะพานไม้ และสวน โดยมี
ภูเขาไฟโยเทเป็ นฉากหลัง นาท่านนั่งกระเช้ าไฟฟ้ าสูฟ
่ าร์ มหมีโนโบริเบทสึสายพันธ์พื ้นเมืองฮอกไกโดไม่
ว่าจะเป็ นหมีสนี ้าตาลหรื อหมีดามากกว่า 100 ตัว โดยเฉพาะหมีสนี ้าตาลที่หาได้ ยากในปั จจุบนั ทีพ่ บได้ ที่
เกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริ นและหมูเ่ กาะคูรินเท่านันพบกั
้
บกิจกรรมที่นา่ สนใจต่างๆ เช่น โชว์หมี โล้ ชิงช้ า
ให้ อาหารหมีอย่างใกล้ ชิดโดยมีเพียงกระจกกันระหว่
้
างท่านและหมีตวั ใหญ่ที่คอยโบกไม้ โบกมือเรี ยกร้ อง
ความสนใจ และร่วมสนุกกับการทายผลการแข่งวิง่ เป็ ด เป็ นต้ น จากนันน
้ าท่านชมภูเขาโอโรฮุเระ (Mt.
Orohure)

เที่ยง

เย็น
วันที่หก
เช้ า
10.55

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าทุกท่านเดินทางเข้ าสูย่ า่ นบ่ อนา้ ร้ อนโนโบริเบทสึ(Noboribetsu Onsen) มีชื่อเสียงที่สดุ
ประจาเกาะฮอกไกโด ซึง่ มีน ้าร้ อนที่แตกต่างกัน 11 ชนิด นับเป็ นน ้าร้ อนที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ของ
ญี่ปนจากนั
ุ่
นเดิ
้ นทางสูห่ ุบเขาจิโกกุดานิ เป็ นบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปด้ วยแร่กามะถันซึง่ เกิด
จากความร้ อนใต้ พิภพซึง่ จะมีควันสีขาวพวยพุง่ ออกมาตลอดเวลา นาทุกท่านเดินทางสู่หมู่บ้านดาเตะจิได
มุระ(Noboribetsu Date Jidaimura) เป็ นหมูบ่ ้ านจาลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายใน
พื ้นที่หมูบ่ ้ านมีทงั ้ หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้ านค้ า หมูบ่ ้ านนินจา หมูบ่ ้ านซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย
โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้ เหมือนอยูใ่ นหนังญี่ปนโบราณเลยที
ุ่
เดียว นอกจากนี ้ยังมี
คนแต่งตัวเป็ นพ่อค้ า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้ วย
เช็คอินเข้ าที่พกั ที่โรงแรม ANA Crowne Plaza Hotel Chitose
สนามบินชินชิโตเซะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ได้ เวลาอันสมควรเดินทางสูส่ นามบินชิโตะเซะ
เดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ พร้ อมความประทับใจ

*********************THANK YOU VERY MUCH************************

อัตราค่ าบริการ
6/09/2015 – 11/09/2015
ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน
รวมตั๋วเครื่องบิน

30+1 คน
36,700
73,400

***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้ งสาหรับเด็กที่อายุตงแต่
ั ้ 7 ปี ขึ ้นไปต้ องนอนมีเตียง***
***อัตรานี ้รวมภาษี น ้ามัน ณ วันที่ 20 เม.ย.58***
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสาร จานวน 30 ท่านขึ ้นไป หากผู้โดยสารต่ากว่า 30 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ หรื อ ยกเลิกการเดินทาง***
**ท่านที่ต้องการพักเดียวคิดค่าบริ การเพิ่มขึ ้นอยูก่ บั โรงแรมที่พกั ***
***หากท่านต้ องการอาหารพิเศษบนเครื่ องบิน หรื อต้ องการระบุทนี่ งั่ บนเครื่ อง รวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน
กรุณาแจ้ งก่อนเดินทางอย่างน้ อย 20 วัน ก่อนออกตัว๋ เพื่อบริษัทฯ จะได้ ดาเนินการแจ้ งให้ ทางสายการบินทราบแต่ได้
ตามที่ทา่ นขอหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั สายการบินจะพิจารณา***
***พิพิธภัณฑ์แห่งชาติควิ ชู ปิ ดทาการทุกวันจันทร์ ***
**รถรับส่งบริ การ: 5+1: Jumbo Taxi / 10+1: Micro bus / 15+1 & 20+1 : Middle size of bus***
อัตราที่รวม
* ค่าห้ องพักโรงแรม 4 คืน 2 ท่านต่อห้ อง
* ค่าอาหารตามรายการ
* ค่าเดินทางตามโปรแกรม
* ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ
* ค่ากรี นฟี
* ค่าไกด์พดู ภาษาอังกฤษ
* รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /ไกด์/คนขับรถ
* ค่าสัมภาระกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 25 กก. และผู้โยสารสามารถถือสัมภาระขึ ้นเครื่ องได้ 7 กก.
* ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ ม
ุ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
* ค่าวีซาเข้ าประเทศญี่ปน
ุ่
* ค่าทาหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
* ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
* ค่าภาษี น ้ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม
่ เติมอีก!!!!
เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อชาระทังหมด
้
ภายหลังจากจอง 3 วัน
2. ส่วนทีเหลือชาระก่อนเดินทาง 14 วันทาการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) กรณีที่ไม่ชาระเงินส่วนทีเ่ หลือตามเวลาที่
กาหนดทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับแฟกซ์ หรื อ อีเมลล์ใบจองทัวร์ ให้ กบั ทางเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายพร้ อมกรอก
รายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทางและทาการชาระเงินค่ามัดจาแล้ วเท่านัน้
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับแฟกซ์ หรื อ อีเมลล์ การยกเลิกให้ กบ
ั ทางเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทาการขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 44 วันทาการขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 30 วันทาการ เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 15 วันทาการ เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด100
้
% ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุที่ร่างกายไม่สามารถเดินทางหรื อเลือ่ นการเดินทางใน
ช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรื อเลือ่ นการเดินทางจะต้ องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่การขาย ทังนี
้ ้บริ ษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็ นกรณีไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยที่ไม่
สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าทาเนียมการวางมัดจา ตัว๋ เครื่ องบิน และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ถ้ ามี
3. กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า-ออกนอกประเทศ ซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทขอ
สงวนสิทธ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ จะกรณีใดๆทังสิ
้ ้น
4. ในกรณีกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษัทได้ มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื ้อขายแบบมีเงื่อนไขกับ
สายการบิน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่ลกู ค้ าเดินทางไม่ถงึ 30 ท่าน บริ ษัทจะแจ้ งให้ ทราบก่อนการ
เดินทางอย่างน้ อย 7 วัน
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 นเงินเยนขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม
7. โปรแกรมดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึ ้นอยูก่ บั การใช้ ระยะเวลาการเข้ าชมในสถานที่ตา่ งๆของท่านลูกทัวร์

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 นความจริง
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...................................................

