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HOKKAIDO
6 วัน 4 คืน

เทีย่ วเกาะฮอกไกโด นอนชิลริมทะเลสาบโทยะ
ตามรอยหนังแฟนเดย์ “คิโรโระ รีสอร์ต”
พร้อมอิสระช้อป ชิม ชิล เลือกได้ตามใจคุณ

รวมในแพ็คเกจ
 โรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน
 รถตู้ส่วนตัว 6 วัน พร้อมคนขับรถ (พูดอังกฤษ) + ทิป
 ประกันภัยการเดินทาง
 หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ
 พิพิธภัณท์สัตว์นํ้าโอตารุ
 อุทยานชิโรอิ โคอิบิโตะ

ไม่รวมในแพ็คเกจ
 ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป - กลับ
 อาหาร และ เครื่องดื่ม
 ทิปอื่นๆ
 หัวหน้าทัวร์

เริ่มต้น
39,900
บาท/ท่าน
ราคาสําหรับผูเ้ ดินทาง 4 ท่านขึน้ ไป
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วันที่ 1 | กรุ งเทพมหานคร - ซัปโปโร
เช็ ค อิ น ที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้โ ดยสารระหว่างประเทศ
แนะนํ า เป็ นสายการบิ น แอร์ เ อเชี ย XJ620 เวลา 23.55 – 08.40(+1) น.
( ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปนุ่ ) เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนทําการซือ้ เคาน์เตอร์เช็คอิน
ปิ ด 1 ชม. ก่อนเครื่องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.

วันที่ 2 | ซัปโปโร – โนโบริเบ็ตสึ -ทะเลสาบโทยะ
เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ (New Chitose Airport ) ฮอกไกโด เดินทางสู่โนโบ
ริเบ็ตสึ (Noboribetsu) ซึ่งขึน้ ชือว่า"เมืองนํา้ พุรอ้ น" ที่ใหญ่ท่ีสดุ ในในฮอกไกโด เข้า
ชมหมู่ บ ้า นดาเตะจิ ไ ดมุ ร ะ(Noboribetsu Date Jidaimura) ย้ อ นเวลาสั ม ผั ส
บรรยากาศในสมัย เอโดะ จากนั้น เดิ น ทางสู่ ทะเลสาบโทยะ(Lake Toya) เป็ น
ทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ
 รถตูส้ ่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 8 ชั่วโมง (09.00 – 17.00)
 ไม่มีไกด์ทอ้ งถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทวั ร์บริการ
เข้าพักที่ Toyako Manseikaku Hotel Lakeside Terrace หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | ทะเลสาบโทยะ - คิโรโระ รีสอร์ต -เมืองโอตารุ
เช็คเอาท์เพื่อเดินทางไปเ คิโรโระ รีสอร์ต (Kiroro Resort) เป็ นสกีรีสอร์ต สนุกกับ
กิจกรรมที่มีไว้แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จากนัน้ เดินทางสู่เมืองโอตารุ อดีตเมือง
ท่าสําคัญสําหรับใช้ขนส่งสินค้า ชมบรรยากาศเมืองที่พฒ
ั นาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวขึน้
ชื่อแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปนุ่
 รถตูส้ ่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 6 ชั่วโมง (09.00 – 15.00)
 ไม่มีไกด์ทอ้ งถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทวั ร์บริการ
เข้าพักที่ Hotel Nord Otaru หรือเทียบเท่า
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วันที่ 4 | เมืองตารุ - ซัปโปโร
เช็คเอาท์ เที่ยวชมเมืองโอตารุ ชมพิพิธภัณฑ์กระจกสี (Stained Glass Museum)
หรือ เข้าชมโรงงานเป่ าแก้วคิตะอิจิ (Kitaichi Glass) และเข้าชมความสวยงาม
ประณีต ของกล่องดนตรีทาํ มือที่พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ (Otaru Music Box
Museum) นําท่านเข้าสู่พิพิธภัณท์สัตว์นาํ้ โอตารุ (Otaru Aquarium) เป็ นอควา
เรี่ยมที่ใหญ่ท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองซัปโปโร ระหว่าง
ทางพลาดไม่ ไ ด้กั บ อุ ท ยานชิ โ รอิ โคอิ บิ โ ตะ (Shiroi Koibito Park, Sapporo)
ชมความเป็ นมาของการทําขนมขบเคีย้ วโบราณ วิธีการทําช็อคโกแลต เลือกซือ
ขนมของขึน้ ชื่ออย่างหนึ่งของฮอกไกโด ทัง้ สนุกสนานกับขบวนพาเหรดตุ๊กตากล
ในทุกๆชั่วโมง ให้ท่านได้เพลิดเพลิน อิสระช้อปปิ ้ง Mitsui Outlet
 รถตูส้ ่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 11 ชั่วโมง (09.00 – 20.00 )
 ไม่มีไกด์ทอ้ งถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทวั ร์บริการ
เข้าพักที่ Royton Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | อิสระท่องเทีย่ วซัปโปโร
อิสระให้ท่านเลือกชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองซัปโปโร หรือ ช้อปปิ ้งอย่างจุใจ
 ไม่มีบริการรถตูส้ ่วนตัวพร้อมคนขับ
 ไม่มีไกด์ทอ้ งถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทวั ร์บริการ
เข้าพักที่ Royton Sapporo Hotelหรือเทียบเท่า
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วันที่ 6 | ซัปโปโร - กรุ งเทพมหานคร
เช็คเอาท์และเดินทางไปยัสนามบินนิวชิโตเสะ (New Chitose Airport ) เพื่อ
เดินทางกลับไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วย XJ621 เวลา 09.55 – 15.10
น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) ( serve breakfast box )
 รถตูส้ ่วนตัวรับจากที่พกั ไปส่งสนามบิน
 ไม่มีไกด์ทอ้ งถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทวั ร์บริการ
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็ นผูช้ ่วยในการออกแบบเส้นทาง
การเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครัง้ ต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”
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เงือ่ นไขสําหรับการซือ้ แพ็คเกจทัวร์






ค่าแพ็คเกจทัวร์ต่อท่านรวม :
ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ 5 วัน ( รถ Minivan 7 ที่น่งั ปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับรถพูดอังกฤษ )
โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของประเทศญี่ ปนุ่ หรือ เทียบเท่าในระดับเดี ยวกัน
(ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ประกันภัยการเดินทาง
ค่าทิปเจ้าหน้าที่ขบั รถ
ค่าเข้าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม
(หมู่บา้ นดาเตะจิไดมุระ , พิพิธภัณท์สตั ว์นาํ้ โอตารุ , อุทยานชิโรอิ โคอิบิโตะ)

ค่าแพ็คเกจทัวร์ต่อท่านไม่รวม :
 ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม
 ค่าอาหารมือ้ กลางวันและมือ้ คํ่าทุกมือ้
 ค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่งั มาในห้องพัก
 ทิปอื่นๆนอกเหนือจากทิปคนขับรถ
 เจ้าหน้าที่หวั หน้าทัวร์
-

ขัน้ ตอนการดําเนินการจอง และชําระเงิน :
หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทัง้ หมดแล้ว จะต้องชําระเต็มจํานวน
เงินภายใน 3 วัน
หลังจากการชําระเงินทางบริษัทจะดําเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทัง้ หมด และชําระเงินกับทาง
ต่างประเทศทันที
กรณี ลูกค้าต้องการจองกิ จ กรรมเสริม ( Optional ) ต้องทําการจองและชําระเงิน ให้เ รียบร้อยก่อนการ
เดินทาง
ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการ
เดิ น ทาง , ตั๋วค่ าเข้าชมสถานที่ ท่องเที่ ยวและตั๋ว การเดิน ทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณี ย์ (แบบ
ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ท่แี จ้งทันทีท่กี ารจองต่างๆสําเร็จ***
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เงือ่ นไขการยกเลิกการจอง :
เนื่องจากระบบการจองทัง้ หมดเป็ นการชําระเงินแบบเต็มจํานวน และเป็ นการจองชําระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนัน้
การยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่
สามารถคืนเงินได้เต็มจํานวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย
ขนาดทีน่ ่ังรถเช่า
• รถ Minivan จํานวน 7 ที่น่ งั พร้อมเจ้าหน้าที่คนขับ สําหรับนักท่องเที่ยว 4 - 6 ท่าน
เงือ่ นไขระยะเวลาของรถโดยสาร
1. ตามเงื่อนไขการเช่ารถพร้อมเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีช่ วั โมงการทํางานไม่เกินตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในแต่ละวัน
หากเกินเวลาจํานวนชั่วโมงที่กาํ หนดไว้ดงั กล่าวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 50 USD ต่อชั่วโมง และ
หากเกินในช่วงเวลา 22.00 น. – 07.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 60 USD
ต่อชั่วโมง
2. เจ้าหน้าที่คนขับรถจะขับขี่ไปตามสถานที่ท่ีตกลงกันไว้ตามโปรแกรมที่เสนอเท่านัน้ หากออกนอกเส้นทาง
หรือไม่ได้เป็ นไปตามเส้นทางที่ระบุไว้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อคํานวณและ
ปรับราคาค่ารถ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ท่านในวันเดินทางจริง
3. การจอดรถเจ้าหน้าที่จะจอดเฉพาะจุดจอดรถ หรือจุดที่เจ้าหน้าที่ขับรถเห็นว่าเหมาะสมเท่านัน้ เพื่อความ
ถูกต้องตามกฎหมายและคํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นสําคัญ
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ใบจองแพ็คเกจทัวร์
ชื่อผูเ้ ดินทาง..............................................................................................บริษัททัวร์ ( Agency ) ...........................................................
เบอร์ติดต่อ.................................................................... อีเมล................................................................................................................
จํานวนผูเ้ ดินทาง............................................................วันที่เดินทาง......................................................................................................
รายละเอียดตั๋วที่เดินทาง.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

แพ็คเกจทีต่ ้องการ
1. FIT Program Hokkaido { รวม โรงแรม พร้อมอาหารเช้า , ประกันภัยการเดินทาง, พาหนะท่องเที่ยว (รถตู)้ , ค่าเข้าชมตามที่ระบุใน
รายการ }
โรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในโปรแกรม

โรงแรมระดับ 5 ดาว ( สอบถามเพิ่มเติม )

2. สายการบิน
วันที่เดินทางไป........................................... เที่ยวบิน............................ เวลา................................ จํานวน...................................ท่าน
วันที่เดินทางกลับ........................................ เที่ยวบิน............................ เวลา................................ จํานวน...................................ท่าน
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

สายการบินไทย

สายการบินอื่นๆ โปรดระบุ.................................................

หมายเหตุ : รายการกิจกรรมเสริมทีต่ ้องการจอง หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่น ร้านอาหาร, โรงแรม, ค่าเข้า
ชมสถานทีต่ ่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ มีอัตราค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ

**ราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่เริ่มต้นที่ 4 ท่านขึน้ ไป หากมีจาํ นวนมากกว่าหรือน้อยกว่านี ้ กรุ ณาสอบถามราคา
เพิ่มเติมเพื่อจะจัดหาเตรียมพาหนะให้เหมาะสม เพราะการเดินทางที่น่ีขนาดของพาหนะต้องเหมาะสมกับจํานวน
คน และไม่รวมช่วงเวลาเดินทางในเทศกาลคริสต์มาส และปี ใหม่ กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมเช่นกัน**
*** กิจกรรมเสริม หรือ Optional ราคาทีร่ ะบุเป็ นราคาเริ่มต้น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง
บอกล่วงหน้า หากสนใจในกิจกรรมใด กรุ ณาสอบถามข้อมูลอีกครั้ง ก่อนทําการตัดสินใจ ***
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