
 

WONDERFUL PACKAGE
HOKKAIDO TRIP ตามรอย “แฟนเดยย”

6 DAYS 3 NIGHTS

ราคาเรรริ่มตต้น

บาท / ทท่าน
39,999.-

เดรนทาง : ตตลาคม 2559 – มมีนาคม 2560
ยกเวต้นชท่วงเทศกาล และววันหยตดนวักขวัตฤกษย

Highlight
 เดดินทางตามรอยหนนังดนัง “แฟนเดยย”  
 สนักการะ ศาลเจจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Jingu Shrines) เพพพื่อความเปป็นสดิรดิมงคล
 สสุดฟดินไปกนับฉากจจ้องตา ของนสุจ้ยกนับเดดนชนัย ททพื่เมพองออนเซป็นในหสุบเขาอนันขขขนชพพื่อของฮอกไกโด 

โนโบรดิเบป็ทสข “Noboribetsu Valley”
 สนัมผนัสความงามของธรรมชาตดิ ททพื่ ทะเลสาบโทยะ (Toya Lake)
 หจ้ามพลาด!! สนัมผนัสบรรยากาศสสุดชดิครดิมคลองโอตารสุ (Otaru) 

พรเศษ!!! เดรนทางถถึงญมีริ่ปตท่นววันแรก ววันจวันทรย , อวังคาร หรรือ อาทรตยย 
รวับสท่วนลดทวันทมี ทท่านละ 1,000 บาท จากราคาสตทธร



รายละเออียดการเดดินทาง อาหาร

ววันททที่ 1 17.05 น.

21.55 น.

ออกเดดินทางจาก  ทท่าอากาศยานนานาชาตดิสสุ วรรณภภูมดิ  โดยสายการบดิน  China
Airlines เทอีที่ยวบดินทอีที่ CI836
ถถึงสนามบดินเถาหยวน ประเทศไตต้หววัน (แวะรอเปลทที่ยนเครรที่อง)

No meal

ววันททที่ 2 08.40 น.
13.30 น.

ทอีที่พพัก

เดดินทางออกจากไตต้หววัน โดยเททที่ยวบดินททที่ CI130
Hello Japan !  เดดินทางถถึงสนามบดินช ดิโตเสะ จากนวันั้นนนาทท่านสสท่
- ชดิโรอดิ โคอดิบดิโต พารร์ค (Shiroi Koibito Park) ททที่ตวันั้งโรงงานชชอกโกแลตยทที่หต้อดวังของ
ซวัปโปโร “อดิชดิยะ (Ishiya)”                                                                            
- ศาลเจจ้าฮอกไกโด (Hokkaido jingu shrine) เปชนศาลเจต้าของศาสนาพพุทธนดิกายช ดินโต
ประจนาเกาะฮอกไกโด สรต้างขถึนั้นในปท 1871 และเปชนศสนยย์กลางของชาวเมรองซวัปโปโร ซถึที่งมวักจะมา
ประกอบพดิธททางศาสนาททที่นทที่  
- ยท่านซภูซภูกดิโนะ (Susukino) ซถึที่งเปชนแหลท่งบวันเทดิงททที่ใหญท่ททที่สพุดในทางตอนเหนรอของญทที่ปพุท่น ตาม
ซอยแคบๆ ของยท่านนทนั้ มทรต้านกก๋วยเตทตี๋ยวราเมน (Yokocho ramen หรรอททที่รสต้จวักกวันวท่า ตรอกราเมน) 
ททที่มทช รที่อเสทยงของซวัปโปโร และรต้านอรที่นๆหลายรต้านใหต้เลรอกลดินั้มลองรสชาตดิ
TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรรือเทอียบเทท่า

No meal

ววันททที่ 3 เชจ้า
08.30 น.

ทอีที่พพัก

รวับประทานอาหารเช ต้า ณ หต้องอาหารของโรงแรม
จากนวันั้นเตชมอดิที่มเททที่ยวสท่วนตวัวกวับครอบครวัวหรรอกลพุท่มเพรที่อนสนดิท พาทท่านสส ท่เมรอง 
- โนโบรดิเบทสส (Noboribetsu) เมรองททที่มทช รที่อเสทยงดต้านบท่อนนนั้าพพุรต้อนประจนาภสมดิภาคฮอกไกโด
โดยบท่อนนนั้าพพุรต้อนททที่สวยททที่สพุดครอบท่อจดิโงคพุดานดิ (Jigokudani or Hell Valley)  ซถึที่งอยสท่ททที่หพุบเขา
จดิโกคพุดานดิ  หรรอททที่คนญทที่ปพุท่นตวันั้งฉายาวท่า ”หพุบเขานรก” (Hell Valley) ซถึที่งอยสท่ทางทดิศเหนรอ บรดิเวณ
อพุทยานแหท่งชาตดิช ดิโคสถึ โทยะ (Shikotsu-Toya Nationnal Park)
- ทะเลสาป โทยะ (Lake Toya) เปชนทะเลสาบขนาดใหญท่รสปวงกลม มทเส ต้นรอบวงยาวประมาณ
40 กดิโลเมตร เกดิดจากปากปลท่องภสเขาไฟ ตวันั้งอยสท่ใกลต้กวับทะเลสาบช ดิโกสถึ (Lake Shikotsu)
ทะเลสาบแหท่งนทนั้มทความพดิเศษตรงททที่นนนั้าจะไมท่แขชงตวัวในช ท่วงฤดสหนาว ในหนต้ารต้อน อากาศกชเยชน
สบาย เหมาะสนาหรวับเดดินเลท่น ปวัที่นจวักรยาน หรรอลท่องเรรอชมทดิวทวัศนย์ (Boat Cruise on Lake Toya)
อวันงดงาม กลางทะเลสาบมทเกาะเลชกๆอยสท่ตรงกลาง ครอ เกาะนากาจดิมะ (Nakajima Island)
สามารถลงไปเดดินเลท่นไดต้ (ยกเวต้นฤดสหนาว) และในชท่วงไฮทย์ซทซวัที่น ประมาณเดรอนเมษายน-ปลาย
เดรอนตพุลาคม จะมทการจพุดพลพุในเวลา 20:45 ของทพุกๆครน จากนวันั้นรวับประทานอาหารกลางววันแถว
บรดิเวณทะเลสาบ                                                                             
- สวนหมอีภภูเขาไฟโชวะชดินซ พัน (Showa-Shinzan Bear Park) ซถึที่งเปชนสถานททที่เพาะพวันธพุย์หมท
สทนนนั้าตาล หรรอหมทฮดิกพุมะ ททที่เปชนสวัญลวักษณย์ของฮอกไกโด โดย สามารถชมลสกหมทสทนนนั้าตาลอยท่างใกลต้
ช ดิดผท่านกระจกใส และมทรต้านขายขนมปวัง และแอปเปดินั้ล ใหต้นวักทท่องเททที่ยวปต้อนอาหารหมทอทกดต้วย
และบรดิเวณใกลต้กวันจะเปชนสถานทกระเช ต้าภสเขาไฟอพุสพุ (Usuzan Ropeway)  บรดิการใหต้ทท่านขถึนั้นไปยวัง
ยอดเขาเพรที่อชมความงามมพุมสสง ชมภาพความสวยงามของทะเลสาบโทยะ(Lake Toya) และภส
เขาโชวะชดินซวัน(Showa Shinzan) รวมถถึงชมวดิวมหาสมพุทร และหลพุมขนาดใหญท่ททที่เกดิดจากการ
ปะทพุของภส เขาไฟอพุสพุในปท  1977 **ไมท่รวมคท่าขส ขนกระเชจ้า**                           
เดดินทางสสท่ททที่พวัก พรต้อมรวับประทานอาหารมรนั้อคนที่า ททที่ JOZANKEI ONSEN หรรือเทอียบเทท่า

B / L / D

ววันททที่ 4 เชจ้า
09.00 น.

ทอีที่พพัก

รวับประทานอาหารเช ต้า ณ หต้องอาหารของโรงแรม
สถานททที่ททที่ไมท่ควรพลาด!!!
- คลองโอตารสุ (Otaru Canal) ตวันั้งอยสท่ใจกลางเมรองโอตารพุ ซ ถึที่งเปชนเมรองททที่ขถึนั้นช รที่อเรรที่องความโร
แมนตดิก อดทตเปชนทท่าเรรอททที่คถึกควักในชท่วงครถึที่งแรกของศตวรรษททที่ 20 เรรอลนาใหญท่จะถท่ายสดินคต้าลงเรรอ
ลนาเลชกและลนาเลทยงไปตามคลอง ตท่อมาเมรที่อมทส ดิที่งอนานวยความสะดวกททที่ทวันสมวัยมาขถึนั้น กชสามารถ
ขนสท่งสดินคต้าผท่านเรรอลนาใหญท่โดยตรงไดต้เลย คลองแหท่งนทนั้ไดต้รวับการบสรณะใหต้สวยงามขถึนั้นในปท 1980
โกดวังรดิมคลองกชเปลทที่ยนมาเปชนพดิพดิธภวัณฑย์ รต้านคต้า และรต้านอาหาร ชาวเมรองนดิยมมาเดดินเลท่นรดิม
คลอง และยวังมทศ ดิลปดินมาโชวย์ผลงานใหต้แกท่นวักทท่องเททที่ยวททที่เดดินผท่านไปมา ช ท่วงกลางครนโคมไฟ
โบราณกชทนาใหต้บรรยากาศรดิมคลองโรแมนตดิกขถึนั้น และยวังเปชนททที่จวัดเทศกาลแสงไฟรดิมคลองโอตารพุ 
(Otaru Snow Light Path Festival) ในฤดสหนาวอทกดต้วย                                        
- คดิตะอดิจดิกลาส (Kitaichi Glass Emporium) รต้านเครรที่องแกต้ว                                    
- ททาเนอียบรพัฐบาลเกท่าฮอกไกโด(Farmer Hokkaido Governing Office Building)หรรอ
ตถึกแดง อทกหนถึที่งสถานททที่ททที่ไมท่ควรพลาด เพราะความสวยงามของททที่นทที่ททที่เปชนอาคารสไตลย์นทโอบารร๊อ
คอเมรดิกาททที่สรต้างดต้วยอดิฐสทแดงทวันั้งหลวัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทนา เนทยบรวัฐบาลแหท่งรวัฐ
แมสซาซสเซตสย์ สหรวัฐอเมรดิกา  ตถึกแดงหลวังนทนั้ใช ต้เปชนททที่ทนาการรวัฐบาลฮอกไกโดตวันั้งแตท่ปท พ.ศ. 2429
และใช ต้ตท่อเนรที่องยาวมานานถถึง 80 ปท กท่อนททที่จะยต้ายไปททที่ทนาการหลวังใหมท่
TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรรือเทอียบเทท่า

B / L / -

ววันททที่ 5
15.00 น.
18.10 น.
22.05 น.

สมควรแกท่เวลานนาทท่านเดดินทางสสท่สนามบดิน
ออกเดดินทางจาก สนามบดินชดิโตเสะ ฮอกไกโด เทอีที่ยวบดินทอีที่ CI131
แวะเปลทที่ยนเครรที่องททที่ สนามบดินเถาหยวน ประเทศไตต้หววัน
เดดินทางออกจากไตต้หววัน โดยเททที่ยวบดินททที่ CI065

No meal

ววันททที่ 6 00.35 น. เดดินทางถถึงทท่าอากาศยานสสุวรรณภภูมดิ โดยสววัสดดิภาพ



อพัตราคท่าบรดิการ   /   ทท่าน 

ชท่วงเวลาเดดินทาง ราคา 4 ทท่าน ราคา 8 ทท่าน ราคา 12 ทท่าน ราคา 16 ทท่าน

1 ตสุลาคม 2559 - 31 มอีนาคม 2560 39,999 37,999 36,999 35,999
Period แนะนทาสทาหรพับเดดินทางกพับสายการบดิน China Airlines : 15 – 19 OCT / 07 – 11 NOV / 11 – 15 DEC 16

หรรือเลรือกบดินตรงกพับ สายการบดิน Thai Airways  
หรรือสายการบดินช พัขนนทาอรืที่นๆ เชท่น Cathay Pacific Airlines, Hong Kong Airlines, Korean Air ETC.
(โปรดเชชคราคาแพจเกจกพับเจจ้าหนจ้าทอีที่ออีกครพัขง) 

ยกเวจ้นวพันทอีที่   21   ธ  .  ค  . 59 - 04   ม  .  ค  . 60 / 27   ม  .  ค  . - 11   ก  .  พ  . 60

อพัตรานอี ขรวม

 คท่าตวัตี๋วเครรที่องบดินไป–กลวับ ชวันั้นประหยวัดตามระบพุในรายการ  (CI : Promotion Q Class)

 คท่าภาษทสนามบดิน และคท่าภาษทนนนั้ามวันตามรายการ 

 คท่านนนั้าหนวักกระเปก๋าสวัมภาระททที่โหลดลงใตต้ทต้องเครรที่อง ทท่านละ 1 ใบ นนนั้าหนวักไมท่เกดิน 30 กดิโลกรวัม

 กระเปก๋าสวัมภาระถรอขถึนั้นบนเครรที่องไมท่เกดิน 7 กก. ขนาดตามททที่สายการบดินกนาหนด

 คท่าโรงแรมทอีที่พพักตามระบสุหรรือเทอียบเทท่า  3  ครืน พวักหต้องละ 2 ทท่าน 

 คท่าทวัวรย์ และคท่ารถรวับสท่ง ตามระบพุในรายการ

อพัตราคท่าบรดิการนอี ขไมท่รวม 

 คท่าใช ต้จท่ายสท่วนตวัว อาทดิ คท่าโทรศวัพทย์, คท่าซวักรทด, คท่าเครรที่องดรที่มและอาหารนอกเหนรอจากททที่ระบพุในรายการ

 คท่าดนาเนดินการทนาหนวังสรอเดดินทาง หรรอคท่าธรรมเนทยมในการยรที่นใบอนพุญาตเขต้า-ออกเมรองสนาหรวับคนตท่างดต้าว

 คท่าธรรมเนทยมวทซท่า เขต้าประเทศญทที่ปพุท่น (ถต้ามท)

 คท่านนนั้าหนวักกระเปก๋าสวัมภาระททที่เกดินกวท่าสายการบดินกนาหนด 

 คท่าภาษทมสลคท่าเพดิที่ม 7 % และภาษทหวัก ณ ททที่จท่าย 3 % 

 คท่าทดิป 500 Yen /ทท่าน/ววัน  **เดชกอายพุตนที่ากวท่า 6 ขวบไมท่คดิดคท่าทดิป

ขจ้อกทาหนดและเงรืที่อนไข
 สามารถออกเดดินทางไดต้ตวันั้งแตท่ 4 ทท่านขถึนั้นไป ไมท่มทหวัวหนต้าทวัวรย์ ทท่องเททที่ยวดต้วยตนเอง

***กรณทเดดินทางตวันั้งแตท่ 8 ทท่านขถึนั้นไป มทไกดย์ทต้องถดิที่นใหต้บรดิการ (ใช ต้ภาษาอวังกฤษ หรรอภาษาจทน)
 กนาหนดเดดินทางตวันั้งแตท่ววันททที่ 1 ตพุลาคม 2559 - 31 มทนาคม 2560 

ยกเวจ้นวพันทอีที่   21   ธ  .  ค  . 59 - 04   ม  .  ค  . 60 / 27   ม  .  ค  . - 11   ก  .  พ  . 60
 ตวัตี๋วเครรที่องบดินเปชนราคาโปรโมชวัที่น เมรที่อออกตวัตี๋วแลต้ว ไมท่สามารถครนเงดิน หรรอเปลทที่ยนแปลงใดๆไดต้เลย 

(ทวันั้งนทนั้ ขถึนั้นอยสท่กวับเงรที่อนไขของแตท่ละสายการบดิน)
 ราคาททที่แสดงขต้างตต้นสนาหรวับหต้องพวัก 3 ครน  ไมท่สามารถครนเงดินไดต้หากมทการเชชคเอาทย์ออกกท่อนกนาหนด
 หากไดต้รวับการยรนยวันสถานะเรทยบรต้อยแลต้ว ตจ้องททาการชทาระเงดินภายใน 3 ช พัที่วโมง หรรือตามขจ้อกทาหนดของทางสาย

การบดิน
 บรดิษวัทฯ จะไมท่รวับผดิดชอบคท่าใช ต้จท่ายททที่เกดิดขถึนั้น หากทท่านถสกปฏดิเสธการเขต้าเมรอง อวันเนรที่องจากการกระทนาททที่ส ท่อไปในทางผดิด 

กฎหมายหรรอการหลบหนทเขต้าเมรอง ฯลฯ และจะไมท่ครนเงดินคท่าทวัวรย์ททที่ชนาระมาแลต้ว
 บรดิษวัทฯ ขอสงวนสดิทธดิธิ์ในการยกเลดิกการเดดินทางในกรณทททที่เกดิดภวัยพดิบวัตดิทางธรรมชาตดิ อาทดิ ส ถึนามดิ แผท่นดดินไหว ภสเขาไฟ

ระเบดิด อพุทกภวัย วาตภวัย ฯลฯ อวันนอกเหนรอจากการควบคพุมของบรดิษวัทฯ โดยทางบรดิษวัทฯ จะขอเกชบเฉพาะคท่าใช ต้จท่ายททที่เกดิด
ขถึนั้นตามจรดิงเทท่านวันั้น เชท่น คท่ามวัดจนาตวัตี๋วเครรที่องบดิน, คท่าวทซท่าในกรณทททที่ยรที่นวทซท่าแลต้ว และคท่าวางมวัดจนาหต้องพวัก ฯลฯ

หมายเหตสุ 
 เดชกอายสุตทที่ากวท่า 6 ขวบคดิดคท่าอาหารตท่างหาก ณ จสุดบรดิการ
 ราคาดพังกลท่าวขจ้างตจ้น เปชนเพอียงการเสนอราคาเทท่านพัขน ทพัขงนอี ขขส ขนอยภูท่กพับสถานะทอีที่นพัที่งวท่างของตพัตั๋วเครรืที่องบดิน และสถานะ
หจ้องพพักในวพันนพัขนๆ ซสที่งราคาดพังกลท่าวอาจมอีการเปลอีที่ยนแปลงโดยมดิไดจ้แจจ้งใหจ้ทราบลท่วงหนจ้า กรสุณาตดิดตท่อเจจ้าหนจ้าทอีที่ออีก
ครพัขงกท่อนททาการจอง


