โดยสายการบินไทย (TG)
กําหนดการเดินทาง 09-13 มีนาคม 2561
วันแรกของการเดินทาง
20.00 น.

23.45 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C โดยสายการบินไทย (TG)
พบกับเจ้ าหน้ าทีท่ คี่ อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่ มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้
เครื่ อง ดังนั้นผู้โดยสารจําเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 1 ชั่วโมง
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 670
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้ องถิ่นต่ างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ องของการเดินทาง
08.30 น.

(1) ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)

(2) ชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสั ตว์ อาซาฮิยาม่ า –
นํา้ ตกกิงกะ & นํา้ ตกริวเซย์ – เทศกาลนํา้ แข็งโซอุนเคียว

ถึงสนามบินชิ โตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากร
และตรวจคนเข้าเมือง

เทีย่ ง

นําท่านเดิ นทางสู่ “เมื องอาซาฮิ กาว่ า” เมื องที่ มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็ น
หลังคาของ ฮอกไกโดและเป็ นเมืองที่หนาวที่สุดแห่ งหนึ่งของญีปุ่น ... เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเม็ง
แห่ งอาซาฮีกาว่ า” ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด ... หมู่บา้ นแห่งนี้
ประกอบด้วยร้านราเม็งที่มีชื่อเสี ยง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทําราเม็งของตนเองให้อร่ อยที่สุด เพื่อสื บทอด
มรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้เป็ นที่เลื่อง
ลือไปทัว่ โลก ... อิสระให้ท่านได้เลือกลิ้มลองรสชาติของราเม็งร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกัน
ความอร่ อยแน่นอน ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “สวนสั ตว์ อาซาฮิย าม่ า” เป็ นสวนสัตว์แห่ งเมืองหนาวท่าน
จะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ท่ีอาศัยอยูใ่ นโซนขั้วโลก ... นําท่านตื่นตากับ “นก
เพนกวิน” เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บนั ทึกภาพอย่างใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์
ใต้น้ าํ ที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายนํ้าได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา ... “หมีขาวขั้วโลก” ที่เดินอวดโฉมให้ท่าน
ชมความน่ารักที่หาชมได้ยากไม่ตอ้ งไปไกลถึงขั้วโลก ... พร้อมชมความซุกซนของ “แพนด้ าแดง” ... เฝ้าชม
ความสง่างามของ “เสื อพันธุ์ไซบีเรี่ย น” และ “ฝูงสุ นัขจิง้ จอก” ... นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับสัตว์พ้ืนเมือง
หายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรี ยนพื้นเมือง นกฮูก เหยีย่ ว และสิ งโตทะเล ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับเหล่า
สัตว์นานาชนิด พร้อมเลือกถ่ายภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางสู่ เมือง “โซอุนเคีย ว” หมู่บา้ นเล็กๆอันแสนน่ ารักที่อยู่ท่ามกลางหุ บผาสู งและ ยังอยู่ในเขต
“อุทยานแห่ งชาติไดเซ็ทสึ ซัง” นอกจากนี้โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งนํ้าแร่ ออนเซนที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของญี่ปุ่น
พร้อมชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามดัง่ ภาพวาดของจิตรกรที่รังสรรค์ข้ ึนในฤดูหนาว ซึ่งถูกปกคลุมไป
ด้วย นํ้าแข็ง และหิ มะขาวโพลนสะท้อนแสงอาทิตย์วาววับจับตา ซี่งเป็ นอีกหนึ่งทัศนียภาพซึ่งหาชมได้ในฤดู
หนาวเท่านั้น... เพื่อนําท่านเดินทางชมความงามของ “นํา้ ตกกิงกะ” หรื อ “นํา้ ตกแม่ นํา้ สี เงิน” มีขนาดความสู ง
120 เมตร ในช่วงฤดูหนาวนํ้าตกจะกลายเป็ นนํ้าแข็ง และประกอบกับบรรยากาศรอบตัวที่มีความงดงามตาม
ธรรมชาติ และอากาศบริ สุทธิ์ ของนํ้าตกแห่ งนี้ ทําให้ความสวยของวิวธรรมชาติที่น้ าํ ตกกิงกะ ติดอันดับสวย
ที่สุดเป็ น 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น... ไม่ไกลกันนักมีอีกหนึ่ งนํ้าตก “นํ้าตกริวเซย์ ” หรื อ “นํ้าตกดาวตก” มีขนาด
ความสู ง 90 เมตร เนื่ องจากนํ้าตกที่ กลายเป็ นนํ้าแข็งสี ขาวนั้นเมื่ อต้องกับแสงอาทิ ตย์ ดู งดงามคล้า ยกับ
ดวงดาวที่กาํ ลังตกมาจากฟากฟ้า ... นอกจากนี้ น้ าํ ตกทั้งสองยังได้ชื่อว่า เป็ นนํ้าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่ วน

คํา่

ในช่วงฤดูหนาวนํ้าตกทั้งสองแห่ งนี้ จะแข็งตัวกลายเป็ นนํ้าแข็ง ... อิสระให้ท่านเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยและ
บันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ...จากนั้นนําท่านชมอาณาจักรนํ้าแข็งขนาดมหึ มา ณ “เทศกาลโซอุน
เคีย วออนเซน เฮีย วบะกุ” ที่จดั ริ มแม่น้ าํ อิชิคาริ ในช่วงฤดูหนาว ปลายเดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี ...
ภายในงาน จะประดับ ประดาด้ว ยประติ ม ากรรมนํ้า แข็ง และหิ ม ะรู ป ทรงต่ า งๆที่ ส ะท้อ นกับ แสงแดด
ในช่วงกลางวัน เป็ นสี ขาว อมฟ้า และในช่วงกลางคืนนํ้าแข็งเหล่านี้ จะสะท้อนแสงไฟสี รุ้ง ราวกับโลกแห่ ง
จินตนาการ เช่น ต้นคริ สต์มาส บ้านอิกลูของชาวเอสกิโม ถํ้านํ้าแข็งที่มีหินงอกหิ นย้อยคล้ายของจริ ง อุโมงค์
นํ้าแข็ง และ บาร์ น้ าํ แข็ง เป็ นต้น ...ตื่นตาตื่นใจกับ โดมและปราสาทนํ้าแข็งขนาดใหญ่ซ่ ึ งสามารถเดินเข้าไป
เยี่ยมชมภายในได้อีกด้วย...ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความงามของประติมากรรมนํ้าแข็ง ซึ่ งจัดได้ว่าเป็ น
เทศกาลนํ้าแข็งที่มีรูปแบบแตกต่างและยิง่ ใหญ่อลังการไม่แพ้เมืองอื่นๆ ในฮอกไกโด
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั SOUNKAKU GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่ า
^_^ หลัง อาหารไม่ ค วรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้ า แร่ ธ รรมชาติ ”เพื่ อ สุ ข ภาพ/ “ออนเซ็ น ”
(Onsen) นํ้าแร่ สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่ ธรรมชาติน้ ี มีส่วน
ช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันทีส่ ามของการเดินทาง

เช้ า

(3) โซอุนเคียว – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิ กาไอนํา้ โบราณ –
พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต –
ซัปโปโร – ช้ อปปิ้ งทานูกิ โคจิ – ซัปโปโร

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นําท่านสู่ “เมืองโอตารุ ” ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้
เพลินตากับทัศนี ยภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างเรี ยบง่ายของญี่ปุ่น ...ถึง
เมือง “โอตารุ ” เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยูใ่ นเมืองเวนิสแวะ
ชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920
ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่ ง ทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่ งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้า จาก
คลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าว ...ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ... จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ “นาฬิ กาไอนํ้า

เทีย่ ง

บ่ าย

คํา่

โบราณ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็ นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศ
แคนนาดามอบให้กบั เมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุกๆ15 นาทีและจะพ่นไอนํ้าออกมาทุกๆ
ชัว่ โมง เหมือนกับนาฬิกาไอนํ้าอีกเรื อนที่ลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... พร้อมนําท่าน
ชื่นชม ความงดงามของศิลปะที่ “พิพ ธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี” ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่ องประดับ
และตกแต่ง ที่ทาํ มาจากแก้วมากมายหลากหลายรู ปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรื อจะเลือกชม “กล่ องดนตรี ”
รู ป แบบต่ า งๆ ที่ บ รรเลงเพลงอัน แสนไพเราะ พร้ อ มทั้ง ชม “การสาธิ ต ” การผลิ ต เครื่ อ งแก้ว ด้ว ยช่ าง
ผูช้ าํ นาญการ ... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซื้อเลือกชม” สิ นค้าที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคน
ทางบ้าน ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สิ นค้าขึ้นชื่ออีกอย่าง ของฮอกไกโด เนื่องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
“โคนม” คุณภาพเยีย่ มมากมายทัว่ ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาํ ให้ “ช็อก
โกแล็ต ” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายใน
โรงงานแห่ งนี้ มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ ม แบบจําลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน
กระบวนการ การผลิ ต และสามารถเลื อกชมและเลื อกซื้ อสิ นค้าได้อย่างจุ ใจ …สมควรแก่ เวลานําท่าน
เดินทางสู่ เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริ ญ อันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมือง
ซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุ กซึ่งแตกต่าง จากบรรดาหมู่บา้ นและเมืองทัว่ ไป ในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคํา
แนะน่าและพัฒนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญชาวอเมริ กนั ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐาน
การวางผังเมืองของอเมริ กา ... นําท่านช้อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินในร่ มอันเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร
“ทานุกิ โคจิ” ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้าน ที่ให้ท่านเดินเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ
อย่างจุใจอาทิ เช่น ร้านสิ นค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋ าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เริ่ มต้น
ราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่ องสําอางร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสุ นขั ร้านขายผลไม้พ้ืนเมืองร้านเกมส์
ร้านขายเสื้ อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย(ไม่ รวมค่ าบริการ)
ทีพ่ กั SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง

(4) ซัปโปโร – ตลาดโจไก – ศาลเจ้ าฮอกไกโด–อาคารทีท่ าํ การรัฐบาลเก่ า –
หอนาฬิ กา (ผ่ านชม) – ช้ อปปิ้ ง JR SAPPORO STATION –
เรร่ า เอาท์ เล็ท

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง

นําท่านเดินทางสู่ “ตลาดโจไก” ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรี ยงรายตลอดบล็อกขึ้นไป
นอกตลาดขายส่ งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็ นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง
ร้านค้าต่างๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์
และยังมีผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่ น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล สิ นค้าที่ตลาดแห่ งนี้ มีราคา
เหมาะสมไม่แพงมากนัก เช่นเดียวกันกับตลาดอื่นๆ ทัว่ ประเทศญี่ปุ่น อาหารท้องถิ่นที่ข้ ึนชื่อคือ อาหารทะเล
สดๆ เสิ ร์ฟพร้อมข้าว เรี ยกว่า “ดงบุริ” ...จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าฮอกไกโด” หรื อเดิมชื่อ “ศาลเจ้ า
ซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปั กษ์รักษาให้
ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุ ขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมิภาค
คันโต ... แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาํ หรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่ งนี้ เพื่อเป็ น
ขวัญและกําลังใจสื บไป ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นําท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทําการรั ฐบาลเก่ า” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ ถือเป็ น
สัญลักษณ์แห่ งเมือง ซัปโปโร ทําให้นกั ท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้าง
ของโดมแปดเหลี่ยม ... นํามาจากที่ทาํ การรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้
เป็ นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสู งที่สุด
ในประเทศญี่ปุ่นและเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาํ ให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.

คํา่

1911 ปั จจุบนั ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติที่มีความสําคัญทางด้านวัฒนธรรม และสําหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับ
บุคคลที่สาํ คัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ....นําท่านผ่านชม “หอนาฬิ กาโบราณ” สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโป
โร ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั นอกจากนี้ ยังถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น
ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติล้ าํ ค่าทางวัฒนธรรมที่
สําคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย นําท่านช้อปปิ้ งต่อที่ “JR TOWER” ห้างสรรพสิ นค้า ขนาดใหญ่และโรงแรมที่
สร้างเชื่ อมต่อกับสถานี รถไฟซัปโปโร (JR SAPPORO STATION) มีร้านค้ากว่า 600 ร้าน โรงภาพยนต์ ,
โรงแรม และจุดชมวิวที่ช้ นั สู งสุ ดชั้น T38 (ไม่ รวมค่ าเข้ าชม) ที่สามารถชมวิวเมืองซัปโปโรได้ 360 องศา ซึ่ง
หากวันไหน อากาศดีๆ ก็จะมองเห็นได้ไกลถึงท่าเรื อเมืองโอตารุ ภูเขามารุ ยามะ ภูเขาซันกากุ รวมทั้งสถานที่
เล่นสกี อันเลื่องชื่อของเมืองนิเซโกะและสามารถชมวิวช่วงกลางคืนที่มีความงดงามเป็ นพิเศษ..ต่อจากนั้นนํา
ท่านช้อปปิ้ งต่อที่ “เรร่ า เอาท์ เล็ท” แหล่งช้อปปิ้ งที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่แห่ งแรก
ของฮอกไกโด มี
สิ นค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 400 ร้านอาทิ GAP, GUCCI, FILA, Adidas, SEIKO, Franc Franc, BEAMS, United
Arrows, Coach และ Free’s Shop และนอกจากนี้ ยงั มี ร้านอาหารให้เ ลื อกมากมาย แล้วยังมี โซนจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นอย่าง Hokkaido Shinhakken Factory ด้วย ใครอยากหาซื้ อผัก ผลไม้ เหล้า และ ขนม
ต่าง ๆ ของฮอกไกโดก็แวะช้อปกันต่อได้ที่นี่เลย... อิสระให้ทุกท่านเลือกชมและซื้อสิ นค้าต่างๆ ในบรรยากาศ
สบายๆแบบ OUTDOOR
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย(ไม่ รวมค่ าบริการ)
ทีพ่ กั AIR TERMINAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
เช้ า

10.45 น.
16.45 น.

(5) สนามบินชิโตเซ่ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสั มภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานําท่ านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่ ”
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 671
ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กําหนดการเดินทาง 09-13 มีนาคม 2561
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)
เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิม่

ราคาต่ อท่ าน
44,900.- บาท
40,900.- บาท
40,900.- บาท
33,900.- บาท
6,000.- บาท

มีตั๋วแล้วลด

15,000.- บาท
***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้ านล่างก่อนชําระมัดจําทุกครั้ง
และรบกวนส่ งสํ าเนาพาสปอร์ ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000.- บาท
 (หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง 50% )
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง
 ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขการชําระเงิน

 สํ าหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน

การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่า
ทัวร์ท้ งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
7. กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ในแต่ละกรุ๊ ป)
8. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตรา
แลกเปลี่ยน หรื อปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญ
ที่สุด
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พกั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการ

บินไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิก
แต่ละบ้านได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออก
ตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหาร
ปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่ องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนําว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่าน
จองห้องแบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สําหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง
ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่ านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ ตวั ท่ านเอง...

