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APPLE SAPPORO NEW YEAR CELEBRATE 6D4N

J04_3

ฟุราโนะ โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร

ทำไม

ลานวสกีฟุราโนปริ้นส
(Snow Mobile & Ralfting)

Nixe Marine Park

ไมพลาดเมนูเด็ด!

ตองไปกับเรา ?

โรงงานชีส

ทำไอศกรีมดวยตัวเอง

สายการบินระดับชาติ

ปงยาง

โรงแรมทําเลดี
ไดมาตรฐาน
ครบ 10 ทาน
ออกเดินทางแนนอน
ราคารวมทุกอยาง
ไมตองจายเพิ่ม
บัตรเครดิต UOB
ผอน 0% 3 เดือน
บริการนํ้าดื่ม
ทุกวัน
ฟรี Wiﬁ On Bus

วันที่
1

บุฟเฟตนานาชนิด
TG 670 (08.20)

TG 670 (23.45)

BKK

6.35 ชั่วโมง

กรุงเทพฯ

ขาไป

CTS
ชิโตเซ

TG 671 (10.00)

BKK
กรุงเทพฯ

Buffet Crab

26 - 31 ธ.ค. 65

89,900.-

CTS
ชิโตเซ

6.10 ชั่วโมง

ขากลับ

บุฟเฟตขาปูยักษ

พิเศษยิ่งกวา
พักโรงแรม
พักสกีรีสอร 1 คืน
ออนเซ็น 2 คืน

Recommended

TG 671 (15.50)

มื้ออาหาร
เชา กลางวัน เย็น

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรม

กรุงเทพ - ชิโตเซ โดย TG 670 (23.45-08.20+1)

2

ชิโตเซ - พิพิธภัณฑโดราเอมอน - มิตซุย เอาทเล็ท - ฟุราโนะ Ningle Terrace - KanKan Mura

New Furano Prince Hotel

3

ฟุราโนะ - WAKU WAKU Snow Park - โรงงานชีส (ทําไอศกรีม) โนโบริเบทสึ - จิโกคุดานิ - ออนเซ็น

Noboribetsu Mahoroba Hotel

หรือเทียบเทา

4

โนโบริเบทสึ - นิกเซ มารีน ปารค - ฟารมหมีสีนํ้าตาล - ซัปโปโร - ชอปปงยานทานุกิ

Keio Plaza Hotel Sapporo

หรือเทียบเทา

5
6

หรือเทียบเทา
https://www.princehotels.co.jp/shinfurano
**โรงเเรมมออนเซ็น+บุฟเฟตขาปู
http://www.h-mahoroba.jp/
**โรงเเรมมออนเซ็น+บุฟเฟตขาปู

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
**โรงเเรมใจกลางเมือง

ซัปโปโร - ศาลเจาฮอกไกโด - โอตารุ - คลองโอตารุ - นาิกาไอนํ้าโบราณ พิพิธภัณฑกลองดนตรี - ซัปโปโร - ทําเนียบรัฐบาล - หอนาิกา - ชอปปง AEON MALL
ซัปโปโร - กรุงเทพฯ โดย TG 671 (10.00-15.50)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02-676-3200

สัญลักษณ
อาหาร
รวม 11 มื้อ หมายถึง

ผูชวยที่ดีที่สุด ดานการทองเที่ยว
@siamorchardgroup
@antjourneyhouse

www.siamorchardgroup.com
http://antjourneyhouse.com

บุฟเฟต ออนเซ็น
ขาปูยักษ

FREE
WIFI HOTEL

ใกลสถานี
รถไฟ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

081-735-6723

ใกลแหลง ใกลแหลง
ชอปปง ทองเทีย่ ว

DAY 1

20.00 น.

23.45 น.
หมายเหตุ :

คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4
เคานเตอร สายการบินไทย เจาหนาที่ทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดาน
เอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเซ ซัปโปโร ประเทศญี่ปุนโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
ควรเผื่อเวลามาเช็คอินที่เคาเตอรเนื่องจากการเดินทางออกนอกประเทศในชวงนี้มีการตรวจสอบเอกสารและ
การลงทะเบียนคอนขางใชเวลานาน

DAY 2

Doraemon Waku

Mitsui Outlet

Ningle Terrace

พิพิธภัณฑโดเรมอน อยูในพื้นที่สนามบินชิโตเซ เปนนิทรรศกาลถาวรที่ตั้งอยูในสนามบิน สนุกสนานกับกิจกรรมตางๆ มากมาย
มิตซุย เอาทเล็ท แหลงชอปปงขนาดใหญของเกาะฮอกไกโด เต็มไปดวยสินคาแบรนดดังตางๆ มากมาย
Ningle Terrace จําลองหมูบานญี่ปุน ทามกลางการประดับไฟ บนทางเดินที่โรยดวยหิมะ เปนบรรยากาศแสนโรแมนติก

เชา -

กลางวัน เซ็ทสุกี้ยากี้

เย็น

หองอาหารของโรงแรม
เต็มอิ่มกับบุฟเฟตขาปูยักษ

New Furano Prince Hotel หรือเทียบเทา

จิโกคุดานิ

2

Furano Cheese Factory

WAKU WAKU SNOW PARK รวมสนุกสนานทามกลางลานหิมะ มีกิจกรรมทั้ง Snow Rafting, Snow Mobile, Banan Boat, Sled
โรงงานชีสฟุราโนะ เขาชมโรงงานชีสชื่อดังของฟุราโนะ และกิจกรรมทําไอศกรีมดวยตนเอง
โนโบริเบทสึ แหลงนํ้าแรชื่อดังของเกาะฮอกไกโด

จิโกคุดานิ ภาพของนํ้าที่รอนจนเดือดทําใหจินตนาการวาบริเวณนี้เปนหุบเขานรก บริเวณนี้มีเสนทางเดินชมธรรมชาติอีกดวย
เชา หองอาหารของโรงแรม

กลางวัน เซ็ทอาหารญี่ปุน

Noboribetsu Mahoroba Hotel, หรือเทียบเทา ** ผอนคลายกับออนเซ็น

เย็น

หองอาหารของโรงแรม
เต็มอิ่มกับบุฟเฟตขาปูยักษ
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DAY 3

Waku Waku Snow Park

DAY 4

NIXE MARINE PARK

ฟารมหมี

ชอปปงยานทานุกิ

นิกเซ มารีน ปารค พิพิธภัณฑสัตวนํ้าในเกาะฮอกไกโด มีสัตวนํ้ามากมายที่นารัก นกเพนกวิน โชวแมวนํ้า และโชวปลาโลมา
ฟารมหมีสีนํ้าตาล หรือเรียกวา ฮิกุมะ เปนสัตวสายพันธใหญ ระดับสูงสุดในหวงโซอาหารของระบบนิเวศ

ยานทานุกิ แหลงชอปปงชื่อดังของเมืองซัปโปโร เต็มไปดวยสินคาทุกรูปแบบ ทั้ง Drug Store / Matsumoto และรานอาหาร

เชา หองอาหารของโรงแรม

กลางวัน หมอไฟซีฟูด

เย็น บุฟเฟตปงยางซีฟูด + ซอฟดริ้งส

Keio Plaza Hotel Sapporo หรือเทียบเทา

DAY 5

ศาลเจาฮอกไกโด

คลองโอตารุ

ทำเนียบรัฐบาลเกา

ศาลเจาฮอกไกโด ศาลเจาประจําเมืองของเกาะฮอกไกโด หากมาถึงที่เกาะฮอกไกโด ก็ควรแวะมาเยี่ยมเยียนที่นี่เพื่อความเปนสิริมงคล
คลองโอตารุ แลนมารคสําคัญของเมืองโอตารุ เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความโรแมนติกของภูมิภาคนี้
ทําเนียบรัฐบาลเกา อาคารโบราณสไตลยุโรปที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมาอยางยาวนาน ยิ่งสวยขึ้นเมื่ออยูทามกลางหิมะ

เชา หองอาหารของโรงแรม

กลางวัน เซ็ทขาวหนาปลาดิบ

เย็น อิสระตามอัธยาศัย

3
07.00 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ชิโตเซ

10.00 น.

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 671

15.50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เชา หองอาหารของโรงแรม
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DAY 6

Keio Plaza Hotel Sapporo หรือเทียบเทา

กําหนดเดินทาง

ผูใหญ
(หองละ 2-3 ทาน)

เด็กตํ่ากวา 12 ป
พรอมเตียง
พักรวมกับผูใหญ

เด็กตํ่ากวา 12 ป
ไมมีเตียง
พักรวมกับผูใหญ

พักเตียงเดี่ยว

รวมตั๋ว

89,900

89,900

71,900

+10,500

ไมรวมตั๋ว

อัตราคาบริการ

55,900

55,900

44,900

+10,500

เดินทางวันที่

26 - 31 ธ.ค. 65

อัตรานี้ไมรวม
1. การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทาง 10 ทานขึ้นไป รับไมเกิน 20 ทาน
2. โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกพีเรียดมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรแตกตางกันเนื่องจาก ตรงวันหยุดยาว
เทศกาลสําคัญทั้งของไทยและญี่ปุน ราคาโรงแรมและตั๋วเครื่องบินจะสูงกวาปกติ
3. เนื่องจากโรงแรมที่พักของญี่ปุนสวนใหญเปนเตียงแฝด (TWIN) ลูกคาที่ตองการพักเปนเตียงคู (DOUBLE) บางโรงแรมอาจมีคาใชจายเพิ่ม
และแปลนโรงแรมสวนใหญหองพักที่ประเภทหองตางกันจะไมอยูใกลกัน
4. ทางสายการบินไมรับจองที่นั่ง Long leg ลูกคาตองชี้แจงเหตุผลหนาเคาเตอรเช็คอินดวยตัวทานเอง
5. ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได ทางสายการบินไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อผูเดินทางทุกกรณี และทางบริษัทฯ
ขอสงานสิทธิ์ในการคืนคาบริการเนื่องจากทางบริษัทฯ ชําระคาโรงแรม คาเครื่องบิน ยานพาหนะ และ อาหารไปลวงหนาแลว
6. นับตั้งแตวันที่ 7 ก.ย. 2565 เปนตนไป ผูที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน โรคโควิด-19 ครบ 3 เข็มแลว สามารถ เดินทางเขาประเทศญี่ปุน ไดโดยไมตองทําการ
ตรวจหาเชื้อกอนเดินทางทั้งนี้ การฉีดวัคซีนครบ 3 โดส (3 เข็ม) และยี่หอวัคซีนที่ญี่ปุนยอมรับนั้น ไดแก Pﬁzer 3 เข็ม, Moderna 3 เข็ม, Novavax 3 เข็ม,
AZ 2 เข็มแรก (เข็มที่ 3 ตองเปน Pﬁzer, Moderna, Novavax), Covaxin 2 เข็มแรก (เข็มที่ 3 ตองเปน Pﬁzer, Moderna, Novavax) Johnson & Johnson 1 เข็ม
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กรณียังฉีดไมครบตามที่กําหนด ตองตรวจโควิดโดยวิธิ RT-PCR ภายใน 72 ชม. กอนเดินทาง (คาใชจายยังไมไดรวมในรายการทัวร)

อัตรานี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้น Economy (ทานตองเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น) สายการบิน
และเสนทางตามระบุในรายการเทานั้น
2. คาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 30 ส.ค. 65 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บ
เพิ่มจากวันดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
3. คาพาหนะรับสง และคาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการที่ระบุเทานั้น
4. คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทาน
5. คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเทานั้น
6. นํ้าหนักกระเปาเดินทาง นํ้าหนักไมเกิน 23 กก. จน. 2 ใบ สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเอง นํ้าหนักไมเกิน 7 กก.
7. คาประกันภัยการเดินทางตางประเทศเงื่อนไขตามกรมธรรม
8. หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจํานวน 1 ทาน
9. นํ้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
10. คาวีซาทองเที่ยวญี่ปุน

เงื่อนไขการจอง
บริษัทฯ เรียกเก็บคามัดจํา 50% ของราคาทัวร / ทาน ภายใน 3 วันหลังจากการจอง สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนการเดินทาง 30 วัน หรือตาม
เงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กําหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บสวนที่เหลือทั้งหมดกอน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็ม
เร็วกวาปกติ หรือจําเปนตองออกต๋ัวเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บสวนคาธรรมเนียมเชื้อเพลิง และคาภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมจ าเป นตองแจงใหทราบลวงหนา)

อัตรานี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางหรือพาสปอรต
2. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ
จัดใหเปนตน
3. คานํ้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีนํ้าหนักเกินกวาสายการบินกําหนดคือ 20 กิโลกรัม ตอทาน
4. ยังไมรวมคาตรวจคิด 72 ชม. (ตามวิธีที่กระทรวงสาธารณะสุขญี่ปุนกําหนด) กอนเดินทางในรายการทัวร
5. คาภาษีทองเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหากผูเดินทางมีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดโดยไมเสียคาใชจาย ตามเงื่อนไข ดังนี้
- ลวงหนากอนการเดินทาง 30 วัน ในชวงปกติ
- ลวงหนากอนการเดินทาง 45 วัน กอนการเดินทางในชวงเทศกาลหรือ HIGH SEASON
- (เทศกาลปใหม, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน
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เงือนไขการเดินทาง

ตั๋วเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สาย
การบินเรียกเก็บ
2. การจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
3. กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ได ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น
และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ ทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่
ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ

คาธรรมเนียมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคาประกันวินาศภัยทางอากาศ
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ลาสุดที่มีการปรับคาธรรมเนียมหากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเปนคา
ทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

กระเปาและสัมภาระเดินทาง
1. นํ้าหนักกระเปาและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy
Class Passenger) หากสัมภาระมีนํ้าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพิ่มได
2. กระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 25 เซนติเมตร
(9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
3. ในบางรายการทัวรที่ตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่า
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หรือสูงกวา มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซึ่งผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานขายดวยตัวเอง

- เอกสารทุกใบ ตองสะกดชื่อ - นามสกุล เหมือนกับพาสปอรตเทานั้น
- ลายเซ็นที่เซ็นในเอกสาร ตองเหมือนกับที่เซ็นในพาสปอรตเทานั้น
- สามารถเซ็นเอกสารสำเนาถูกตองได แต หามเซ็นทับ ขีดคอม ขีดคา ตัวอักษร เด็ดขาด

เอกสารประกอบการยื่นวีซาประเทศญี่ปุน
1. หนังสือเดินทาง มีอายุการใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ มีหนาประทับตราวางเกิน 2 หนา หากมีเลมเกาที่มีประวัติ
การเดินทางไปตางประเทศ รบกวนแนบมาดวย
2. รูปถาย 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 ใบ ไมมีลวดลาย ไมมีการแตงภาพถาย จะตองเปนรูปถายที่ชัดเจน และถายมาไมเกิน 6 เดือน
3. เอกสารที่ทางบริษัทฯ สงให 3 ฉบับ ไมตองกรอกรายละเอียดใดๆ (เซ็นชื่อใหเหมือนกับในพาสปอรต)
- ใบคำรองขอวีซา, แบบสอบถามการยื่นวีซา, หนังสือมอบอำนาจ
4.เอกสารรับรองการทำงาน
4.1. กรณีเปนพนักงานหรือขาราชการ – ขอหนังสือรับรองจากหนวยงานที่สังกัดเปนภาษาอังกฤษ มีหัวจดหมาย ตราประทับ และที่อยู
เบอรโทรศัพท อีเมลอยางชัดเจน ที่ออกมาจากบริษัทที่ทำงาน ระบุชื่อตามหนาพาสปอรต (อายุเอกสารไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซา)
4.2 กรณีที่ประกอบธุรกิจสวนตัว - คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการคาจากกระทรวงพาณิชย (เอกสารอายุไมเกิน 3 เดือน
นับจากวันที่ยื่นเอกสาร)
4.3 กรณีที่เปนนักเรียน/ นักศึกษา – หนังสือรับรองทางโรงเรียนหรือทางมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ มีหัวจดหมาย ตราประทับ และที่อยู
เบอรโทรศัพท อีเมล อยางชัดเจน, ระบุชื่อตามหนาพาสปอรต (อายุเอกสารไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซา)
5. เอกสารรับรองทางการเงิน หลักฐานทางการเงิน Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน (เปนบัญชีออมทรัพยเทานั้น) ยอดเงินคงเหลือเพียงพอ
สำหรับการทองเที่ยว จะตองมีตราประทับและลายเซ็นของธนาคารทุกหนา (Bank Statement ตอง Update ลาสุดไมเกิน 30 วันนับจากวันที่ยื่น)
6. ทะเบียนบานเลมจริง หรือสามารถคัดสำเนา ทร.14 ที่อำเภอหรือสำนักงานเขตได
7. สำเนาบัตรประชาชน
8. เอกสารแสดงสถานภาพอื่นๆ เลมจริง (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา หรือมรณะบัตร หรือสามารถคัดสำเนา
ที่อำเภอหรือสำนักงานเขตได
** หมายเหตุ – กรณีใหบุคคลอื่นออกคาใชจายให จะตองแนบเอกสารขอ 4 – 8 ของผูออกคาใชจายให และหนังสือชี้แจงระบุความสัมพันธเปน
ภาษาอังกฤษ (Sponsorship Letter) / และ Bank Guarantee จากธนาคาร

* สูติบัตร ตัวจริง หรือสำเนาบัตรประชาชน
* หากบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่งเดินทางไปดวยหรือไมไดเดินทางไปเลยทั้ง 2 ทาน สำหรับทานที่ไมไดเดินทางจำเปนตองไปยื่นเรื่องทำ
หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ณ ที่ ทำการเขต
* เอกสารที่ทางบริษัทฯ สงให 3 ฉบับ ตองมีลายเซ็น พอ แม และบุตรผูเดินทาง
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กรณีผูเดินทาง อายุต่ำกวา 18 ป ตองมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

