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หากท่านร่วมเดินทางไปกบัเรา กบัแพคเก็จตามรอยแฟนเดย ์ท่านจะไดร้บัสิทธิประโยชนม์ากมายดงันี้  

1. ห้องพักสดุหรู พร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน The Kiroro, A Tribute Portfolio Hotel ระดบั 5 ดำว จ ำนวน 2 

คืน  (ตึกเดียวกบัฉำกในภำพยนตร์) 

2. ถ่ำยรูปสถำนที่เที่ยวตำมรอยภำพยนตร์ช่ือดัง “แฟนเดย.์.แฟนกันแค่วันเดียว”  ที่พระเอกนำงเองช่ือดัง มิว เต๋อ ไป

ถ่ำยท ำภำพยนตร์เร่ืองน้ี ให้ทำ่นได้สัมผัสบรรยำกำศแสนโรแมนติกใน The Kiroro Resort 5 ดำวแห่งน้ี  

3. ฟรี!! ขึ้นกระเช้ำกอนโดล่ำ สู่ยอดเขำอำซำริ สั่นระฆังขอพรแห่งควำมรัก (Love Bell) ว่ำกนัว่ำ ...ถ้ำได้สั่นระฆังที่น่ี
แล้วจะได้คู่ หรือสมหวังในเร่ืองควำมรัก 

4. แถมฟรี!!กจิกรรม Snow park อำท ิสโนว์บำนำน่ำ สโนบอร์ด สโนโมบิล หรือ กจิกรรมสก ีพร้อมอุปกรณ์ครบชุดให้

ทำ่นได้สนุกสนำนโดยไม่ต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม  
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แพคเก็จนี้ รวม 

- ค่ำโรงแรมที่พัก The Kiroro, A Tribute Portfolio Hotel, Hokkaido จ านวน 2 คืน (พัก 2 ทำ่น/ห้อง) 
- คูปองอำหำรเช้ำ จ ำนวน 2 ใบ/ทำ่น 
- คูปองอำหำรเที่ยง จ ำนวน 2 ใบ/ทำ่น 
- บัตรรับประทำนอำหำรเยน็ จ ำนวน 2 ใบ/ทำ่น  
- แถมฟรี..กจิกรรม Snow Park  2 ช่ัวโมง (Snow Rafting , Mini Snow Mobile, Snow Banana) และ แช่ออนเซน็ 
   (ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเล่นเคร่ืองเล่นแต่ละชนิดข้ึนกบัสภำพภมิูอำกำศ และ กำรแขง็ตัวของหิมะ)  
- แถมฟรี..กจิกรรมเล่นสกี (Ski) , สโนว์บอร์ด (รวมอุปกรณ์ ชุดเสื้อผ้ำครบชุด และ Lift Ticket 1 Day pass)  
- แถมฟรี..กจิกรรมน ำทำ่นขึ้นกระเช้ำควำมยำว 4 กโิลเมตร ไปสั่นระฆังบนยอดเขำ Asari   
   (ขอสงวนสิทธิ์ กรณีกำรเปิด-ปิดกระเช้ำตำมสภำพภมูิอำกำศ ณ ขณะน้ัน บริษัทฯไม่สำมำรถก ำหนดได้) 

 

แพคเก็จนี้ ไม่รวม 

- ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั เสน้ทาง กรุงเทพ (BKK) – ชิโตเซะ (CTS) – กรุงเทพ (BKK)  

- รถรบัส่ง จากสนามบิน – โรงแรม – สนามบนิ  และ รถรบัส่ง สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

- ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำท ิค่ำท ำหนังสอืเดินทำง, ค่ำโทรศัพทส่์วนตัว, ค่ำซักรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร  
- กรณีค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
- ค่ำวีซ่ำเด่ียว กรณีประเทศญ่ีปุ่นยกเลิกกำรยกเว้นวีซ่ำให้แก่ประเทศไทย กรุณำเชค็รำคำอกีคร้ัง 
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สถานทีถ่่ายท าหนงั 

- Kiroro Resort (ลำนสก,ี กระเช้ำกอนโดล่ำ,ระฆังแห่งควำมรัก, โบสถ์, โรงแรม  
   ห้องพัก, Lobby , ลำนหน้ำเกมเซน็เตอร์) 
- คลองโอตำรุ , Supporo TV Tower , นำฬิกำไอน ำ้ , ร้ำนท ำกล่องดนตรี  
   เทศกำลหิมะ , หุบเขำนรก , ถนนฮำโกะดำเตะ 

 

แนะน าบรรยากาศ และ สถานทีถ่่ายท าหนงั ทีท่่านไม่ควรพลาด 
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อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
ช่วงเวลาเดินทาง 

01– 09 DEC’17 

01 APR– 07 MAY’18 

ช่วงเวลาเดินทาง 

01 – 31 MAR’18 

 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ทำ่นรำคำทำ่นละ 15,900.- 16,900.- 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 1 ทำ่น  15,900.- 16,900.- 

เดก็อำยุ 4-6 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (ไม่เตียงเสริม) 13,900.- 14,900.- 

เดก็อำยุ 4-6 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (เตยีงเสริม) 15,900.- 16,900.- 

เดก็อำยุ 7-12 ปี  พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (บังคับมีเตียงเสริม) 15,900.- 16,900.- 

เดก็อำยุ 0-3 ปี   พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (ไม่มีเตียงเสริม) 3,500.-  3,500.- 

พักห้องเด่ียว  6,900.- 7,900.- 

กรณีต้องกำรห้องพักอยู่ต่อ (พัก 2 ทำ่น/ห้อง) 

อำหำรเช้ำ + ออนเซน็ A Tribute Portfolio Hotel 
6,900.- 7,900.- 

 

** หมายเหตุ: แพคเก็จทวัรน์ี้  ส าหรบัหอ้งพกัเป็นหอ้ง TWIN ROOM เท่านั้น (ไม่มีหอ้ง DOUBLE ROOM)** 

 
 

อตัราค่าบริการช่วงเทศกาล หรือ ช่วง Hight Season ญีปุ่่ น  

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
ช่วงเวลาเดินทาง 

10 - 21 DEC’17 

 

ช่วงเวลาเดินทาง 

08 JAN– 28 FEB’18 

 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ทำ่นรำคำทำ่นละ 17,900.- 19,900.- 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 1 ทำ่น  17,900.- 19,900.- 

เดก็อำยุ 4-6 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (ไม่เตียงเสริม) 15,900.- 17,900.- 

เดก็อำยุ 4-6 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (เตียงเสริม) 17,900.- 19,900.- 

เดก็อำยุ 7-12 ปี  พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (บังคับมีเตียงเสริม) 17,900.- 19,900.- 

เดก็อำยุ 0-3 ปี   พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (ไม่มีเตียงเสริม)  3,500.-  3,500.- 

พักห้องเด่ียว  6,900.- 8,900.- 

กรณีต้องกำรห้องพักอยู่ต่อ (พัก 2 ทำ่น/ห้อง) 

อำหำรเช้ำ + ออนเซน็ A Tribute Portfolio Hotel 
 6,900.-  8,900.- 

 

** หมายเหตุ: แพคเก็จทวัรน์ี้  ส าหรบัหอ้งพกัเป็นหอ้ง TWIN ROOM เท่านั้น (ไม่มีหอ้ง DOUBLE ROOM)** 
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อตัราค่าบริการช่วงเทศกาล หรือ ช่วง Hight Season ญีปุ่่ น  

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
ช่วงเวลาเดินทาง 

22 - 27 DEC’17 

 

ช่วงเวลาเดินทาง 

28 DEC’17–08 JAN’18 

(รบกวนเช็คหอ้งว่าง)  

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ทำ่นรำคำทำ่นละ 27,900.- - 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 1 ทำ่น  27,900.- - 

เดก็อำยุ 4-6 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (ไม่เตียงเสริม) 25,900.- - 

เดก็อำยุ 4-6 ปี    พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (เตียงเสริม) 27,900.- - 

เดก็อำยุ 7-12 ปี  พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (บังคับมีเตียงเสริม) 27,900.- - 

เดก็อำยุ 0-3 ปี   พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ทำ่น  (ไม่มีเตียงเสริม)  3,500.- - 

พักห้องเด่ียว  17,900.- - 

กรณีต้องกำรห้องพักอยู่ต่อ (พัก 2 ทำ่น/ห้อง) 

อำหำรเช้ำ + ออนเซน็ A Tribute Portfolio Hotel 
 17,900.- - 

 

** หมายเหตุ: แพคเก็จทวัรน์ี้  ส าหรบัหอ้งพกัเป็นหอ้ง TWIN ROOM เท่านั้น (ไม่มีหอ้ง DOUBLE ROOM)** 

 
แนะน าตารางการบินตรงจาก กรุงเทพ สู่ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น 

ไฟลข์าไป      กรุงเทพ (BKK)  -  ชิโตเซะ (CTS) TG 670      23:55  -  08:20+1  

ไฟลข์ากลบั      ชิโตเซะ (CTS)   -  กรุงเทพ (BKK)   TG 671      10:55  -  16:45 

 หมำยเหต ุ  : ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรสอบถำม (RESORT LINER) รำคำและตำรำง รถรับส่ง จำก สนำมบนิ – โรงแรม – สนำมบนิ จะออก
ประมำณเดอืนพฤศจิกำยน ท่ำนสำมำรถเชค็ตำรำงและจองได้ กอ่นกำรเดนิทำง 10 วนั หำกท่ำนต้องกำรรำคำตัว๋ ท่ำนสำมำรถตดิต่อบริษัทได้ค่ะ 

 

เงือ่นไข และ การช าระเงิน 
1. แพคเกจ็น้ีส ำหรับกำรเดินทำง 2 ทำ่นขึ้นไป 

2. ทำงบริษัทฯ ขอรับช ำระ 50% ส ำหรับกำรจองเมื่อห้องพักยืนยัน และ ไม่สำมำรถยกเลิกได้ทุกกรณี 
    กรุณำจัดส่งเอกสำรส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตมำที่บริษัทฯ (ยกเวน้ช่วงเทศกาล ขอเก็บช าระ 100% เต็มจ านวน)  

    กรุณำระบุช่ือฝ่ำยขำย และ แพคเกจ็กำรเดินทำง และ วันที่เดินทำงด้วยนะคะ 
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 เน่ืองด้วยมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของสนำมบินทั่วโลก ก่อนท่ำนข้ึนเคร่ืองบิน กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ

น ำติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลำสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนำดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องน ำออกมำให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจได้อย่ำงสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญำตให้ถือได้ท่ำนละ 1 

ใบเท่ำน้ัน ถ้ำสิ่งของดังกล่ำวมีขนำดบรรจุภัณฑ์มำกกว่ำที่ก  ำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ำยกับอำวุธ เช่น กรรไกรตัด

เลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจ้ำหน้ำที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่ำน้ัน และประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมำย

ห้ำมน ำเข้ำผลิตภัณฑท์ี่ท  ำมำจำกพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้ำประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นกำร

ป้องกนัโรคติดต่อที่จะมำจำกสิ่งเหล่ำน้ี หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่ำปรับในอตัรำที่สงูมำก  
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 


