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• อิ่ มอร่อยกับรสชาติราเมนต้นตํารับแท้สไตล์ญี่ป่ ุน หมู่บ้านราเมน ได้ รับการกล่าวขานความ
อร่อยนานกว่าทศวรรษ
• ชมทัศนียภาพของใบไม้เปลี่ยนสี เหลือง ส้ม แดง สลับกันไปทั้งภูเขาสวยดั งภาพวาด ณ
อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึ
• ชมความงดงาม นํ้าตกกิงกะ และ นํ้าตกริวเซย์ ที่ได้ช่ือว่าเป็ นนํ้าตกคู่สามีภรรยาแห่งเมือง
โซอุนเคียว
• เที่ยวชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาว สวนสัตว์อาซาฮิ ยาม่า ที่ได้รับความนิยมมากที่สดุ
ในญี่ป่ ุน
• ดื่มดํ่ากับความงดงามของ เมืองโอตารุ ที่เต็มไปด้ วยลําคลองและต้นกําเนิดศิลปะ เครื่อง
แก้วและกล่องดนตรี
• สนุกสนานเพลิดเพลินกับ โรงงานช็อกโกแล็ต สินค้าที่ข้ ึนชื่ออี กอย่างของเกาะฮอกไกโด
• ช้อปปิ้ งจุใจย่านสุดฮิ ตที่ ย่านซึ ซึกิโนะ แหล่งรวมสินค้าไว้หลากหลาย

Daisetsuzan National Park

Asahiyama Zoo

Otaru Canal

Chocolate Factory

กําหนดการเดิ นทาง
กันยายน – ตุลาคม 2560
วันที่หนึ่ ง
กรุงเทพฯ – สนามบินชิ โตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)
20.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ ... ชัน้ ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์ เตอร์ C *** พบกับ
เจ้าหน้าทีท่ ค่ี อยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C (ใกล้กบั ประตู
ทางเข้าหมายเลข 2) ***หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออก 60 นาที และไม่
มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนัน้ ผู้โดยสารจําเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่องก่ อนเวลา
เครือ่ งออกอย่างน้อย 1 ชัวโมง
่

JAP HOK5D(TG)SEP-OCT

2

23.45 น.

ออกเดิน ทางจาก กรุง เทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ย วบิน TG 670 (ใช้ เวลาเดิน ทาง
ประมาณ 6 ชัวโมง
่ .... เวลาท้องถิน่ ต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่

วันที่สอง

หมู่บ้านราเม็ง – อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซงั – นํ้าตกกิ งกะ & นํ้าตกริวเซย์ – โซอุนเคียว

08.30 น.

ถึงสนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ป่ ุน ถือว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ป่ ุน และเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธศี ุลกากร
และตรวจคนเข้าเมือง ….นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิ กาว่า เมืองทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับสองรอง
จากซัปโปโร ได้ช่อื ว่าเป็ นหลังคาของ ฮอกไกโดและเป็ นเมืองทีห่ นาวที่สุดแห่งหนึ่งของญีป่ ุน ... เพื่อ
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็งแห่ งอาซาฮีกาว่า ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮีกา
ว่าและของเกาะฮอกไกโด ... หมูบ่ า้ นแห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเมงทีม่ ชี ่อื เสียง 8 ร้านทีต่ ่างแข่งขันกัน
ทําราเมงของตนเองให้อร่อยทีส่ ุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปั ญญาทีถ่ ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้เป็ นที่เลื่องลือไปทัวโลก
่
... อิสระให้ท่านได้เลือกร้านเด็ด
ตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่อยแน่ นอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบ่ า้ นราเม็ง ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (1)

กลางวัน

หลังอาหารนํ าเดินทางสู่เมือง โซอุนเคี ยว หมู่บา้ นเล็กๆ อันแสนน่ ารักทีอ่ ยู่ท่ามกลางหุบผาสูงและยัง
อยู่ในเขต อุทยานแห่ งชาติ ไดเซ็ทสึซงั นอกจากนี้โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งนํ้าแร่ออนเซนทีม่ ชี ่อื เสียง
โด่งดังของญี่ป่ นุ ในแต่ละปี จะมีนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ นับล้านเข้ามาตากอากาศ แช่น้ํ าแร่เพื่อสุขภาพ
และบํารุงผิวพรรณ ระหว่างทางท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศสุดแสนจะสบายเป็ นช่วงที่อากาศกําลังดี
ไม่รอ้ นและไม่หนาวจนเกินไป เป็ นช่วงแห่งสีสนั ที่ถูกแต่งแต้มความงดงามของใบไม้นานาพันธุท์ ่เี ริม่
เปลี่ยนสีไม่ว่าจะเป็ นสีแดง สีน้ํ าตาล สีเหลืองของใบเมเปิ้ ล ที่คละกันไปตามแต่ ละสายพันธุ์ซ่งึ เป็ น
ความสวยงามและเป็ น สีส ัน ของเมือ งที่ดู ห ลากหลายอารมณ์ ที่ห าชมได้ในแถบเอเชีย และความ
สวยงามนั น้ ไม่แ พ้ทางยุโรปเลยทีเดียว....จากนัน้ นํ าท่ านแวะชมความงามของ นํ้ าตกกิ งกะ หรือ
นํ้าตกแม่นํ้าสีเงิ น มีขนาดความสูง 120 เมตร ในฤดูรอ้ นนํ้ าทีไ่ หลลงมาจากหน้าผานัน้ มีลกั ษณะเป็ น
เส้นขาวเล็ก ๆ ไขว้ก ันไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสีเงินแสนงดงาม ... ส่วนไม่ไกลกันนักมีอีกหนึ่ งนํ้ าตก
นํ้าตกริ วเซย์ หรือ นํ้าตกดาวตก มีขนาดความสูง 90 เมตร เนื่องจากนํ้าตกทีไ่ หลออกมาจากชะง่อน
ผานัน้ เมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวทีก่ ําลังตกมาจากฟากฟ้ า ... นอกจากนี้น้ําตก
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ทัง้ สองยังได้ช่อื ว่าเป็ นนํ้ าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวนํ้ าตกทัง้ สองแห่งนี้จะแข็งตัว
กลายเป็ นนํ้าแข็ง ... อิสระให้ท่านเทีย่ วชมได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ทีพ่ กั : SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ ค วรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้ าแร่ ธ รรมชาติ ”เพื่อ สุ ข ภาพ/ “โอนเซ็น ”
(Onsen) นํ้ าแร่สไตล์ญ่ปี ่ นุ ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ ชาวญี่ป่ ุนเชื่อว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมสี ่วน
ช่วยเรือ่ ง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

เช้า

สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – นาฬิ กาไอนํ้ าโบราณ –
พิ พิธภัณฑ์เครื่องแก้ว และกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – ช้อปปิ้ งซึซึกิโนะ & ทานูกิโคจิ –
ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

กลางวัน

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิ กาว่า เมืองทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ช่อื ว่าเป็ น
หลังคาของ ฮอกไกโดและเป็ นเมืองที่หนาวทีส่ ุดแห่งหนึ่งของญีป่ ุน ... เพื่อนํ าท่านเดินทางสู่ นําท่าน
เดิน ทางสู่ สวนสัต ว์ อ าซาฮิ ยาม่ า เป็ นสวนสัต ว์ แ ห่ ง เมือ งหนาวท่ า นจะได้ เ ห็ น สัต ว์ แ ปลกๆ
หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ท่อี าศัยอยู่ในโซนขัว้ โลก...นํ าท่านตื่นตากับ นกเพนกวิ น เดิน
อวดความน่ ารักภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บนั ทึกภาพอย่างใกล้ชดิ กับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ํ าที่
ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายนํ้ าได้อย่างใกล้ชดิ ถึง 360 องศา ...หมีขาวขัว้ โลก ที่เดินอวดโฉมให้ท่าน
ชมความน่ ารักที่หาชมได้ยากไม่ต้องไปไกลถึงขัว้ โลก ... พร้อมชมความซุกซนของ แพนด้าแดง ...
เฝ้ าชมความสง่างามของ เสื อพันธุ์ไซบีเรี่ยน และ ฝูงสุนัขจิ้ งจอก ... นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับ
สัตว์พน้ื เมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพืน้ เมือง นกฮูก เหยีย่ ว และสิงโตทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

บ่าย

นํ าท่ านออกเดินทางสู่ เมื อ งโอตารุ ศูน ย์ก ลางการค้าทางนํ้ าที่โดดเด่ นที่สุด ในเกาะฮอกไกโด ...
ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่
อย่างเรียบง่ายของญี่ป่ ุน ... ถึงเมือง โอตารุ เมืองทีท่ ่านจะได้ซมึ ซับกับภาพบรรยากาศและกลิน่ อาย
ประหนึ่ ง ว่าเดินอยู่ในเมือ งเวนิส ... นํ าท่ านแวะชม คลองโอตารุ ที่มคี วามยาว 1,140 เมตร และ
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เชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึง่ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทีย่ คุ อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู
คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือ
บริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่รมิ คลองและวิวทิวทัศน์ ท่ี
สวยงาม ... แล้ว นํ าท่ านเดินสู่ ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ งสําคัญ ของเมือ ง
ตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ ร้านเครื่องแก้ว พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี และ นาฬิ กา
ไอนํ้าโบราณ ... นอกจากนี้ตลอดทัง้ สองข้างทางของถนน ซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนม
แสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มขี ายเฉพาะที่ โอตารุ เค้กและขนมอันเลื่องชื่อ
ต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... จากนัน้ นํ า
ท่ านถ่ ายรูป เป็ นที่ระลึก กับ นาฬิ กาไอนํ้ าโบราณ สไตล์อ ังกฤษ ที่เหลือ อยู่เพีย ง 2 เรือ นบนโลก
เท่านัน้ ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงั ขึน้ ทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอนํ้ าออกมาทุกๆ ชัวโมง
่
เหมือนกับ
นาฬิกาไอนํ้ าอีกเรือนทีล่ อนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... พร้อมนํ าท่านชื่นชมความ
งดงามของศิลปะที่ พิ พิธภัณ ฑ์เครื่องแก้ วและกล่องดนตรี ท่านจะได้ต่ ืนตากับเครื่องประดับและ
ตกแต่งที่ทํามาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิง่ นัก ... หรือจะเลือกชม กล่องดนตรี
รูปแบบต่ างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทัง้ ชม การสาธิ ต การผลิต เครื่องแก้ว ด้วยช่ าง
ผู้ชํานาญการ ... อิสระให้ท่านได้ เลื อกซื้ อเลื อกชม สินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่ างๆ ติดไม้ตดิ มือ
ฝากคนทางบ้ า น....นํ าท่ า นเดิน ทางสู่ โรงงานช็ อ กโกแลต สิน ค้าขึ้น ชื่อ อีก อย่า งของฮอกไกโด
เนื่องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ โคนม คุณ ภาพเยี่ยมมากมายทัวทั
่ ง้ เกาะสภาพภูมอิ ากาศและความ
อุ ดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติทําให้ ช็อ กโกแลต มีรสชาติด ีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แ พ้ช็อ กโกเแล็ต จาก
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้มกี ารจัดแสดงอุปกรณ์ การผลิตตัง้ แต่ยุค
แรกเริม่ แบบจําลองโรงงาน ท่ านจะได้ชมขัน้ ตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและ
เลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ ...หลังจากนัน้ นํ าท่ านเดินทางสู่ย่าน ซึ ซึกิโนะ แหล่งช้อปปิ้ งที่มรี ้านค้า
มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จําหน่ ายกล้อง
ดิจติ อล เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน100เยน ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชันวั
่ ยรุ่นร้าน
Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครือ่ งสําอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo
ทานุกิ โคจิ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ที่มคี วามยาวกว่า 900 เมตร
ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น ร้านสินค้า 98 เยน
ร้านรองเท้าและกระเป๋ าราคาถูกที่มใี ห้เลือกหลากหลายแบบที่เริม่ ต้นราคาตัง้ แต่ 1050 เยน ร้านขาย
เครื่อ งสํ า อางร้า นขายอุ ป กรณ์ เกี่ย วกับ สนั ข ร้า นขายผลไม้ พ้ืน เมือ ง ร้า นเกมส์ ร้า นขายเสื้อ ผ้ า
ร้านอาหาร ฯลฯ*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ เย็น อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่าน
ได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโร ***
ทีพ่ กั : NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า

ตลาดเช้า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ ทาํ การเก่ารัฐบาล – หอนาฬิ กา – สวนสาธารณะโอโด
ริ – ช้อปปิ้ งมิตซุยเอาท์เล็ต ชิ โตเส่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)….นําท่านเดินทางสู่ ตลาดนิ โจ เป็ นตลาด
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เก่ าแก่ ตงั ้ แต่ ปี 1903 ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ครอบคลุมพื้นที่เมือง 1 บล็อค เป็ นที่นิยมสําหรับ
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะแวะเวียนไปที่ตลาดเพื่อจับจ่ายผลผลิตในท้องถิน่ และอาหารทะเล
สดๆ เช่น ปู ไข่ปลาแซลมอน หอยเม่นทะเล และปลาทะเลสดๆ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็ นศาลเจ้าของ
ศาสนาพุทธนิกายชินโตประจําเกาะฮอกไกโด สร้างขึน้ ในปี 1871 ยุคเริม่ พัฒนาเกาะ ได้อญ
ั เชิญเทพ
มาประทับทัง้ หมด 4 องค์ จากศาลเจ้ามีพ้นื ที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การ
ชมดอกซากุ ระบาน ในฤดูร้อ น วันที่ 14-16 มิถุ นายนของทุ ก ปี จะจัด เทศกาล Sapporo Festival
หรือ Sapporo Matsuri ซึ่งจะแห่ขบวนไปตามถนน อาคารที่ ทาํ การรัฐบาลเก่า สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.
1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทําให้นักท่องเทีย่ วท้องถิน่ และ
ต่างชาติรจู้ กั กันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลีย่ ม ... นํ ามาจากทีท่ ําการรัฐแมสซาซู
เสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ท่อี อกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิน่ และสร้างอาคารนี้โดยใช้
วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ุดในประเทศญีป่ ่ นุ และเป็ นสัญลักษณ์ของ
รัฐบาลเมจิ แต่ ต่อมาถูกไฟไหม้ทําให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูกอนุ รกั ษ์ไว้ให้
เป็ น สมบัติท่มี คี วามสําคัญ ทางด้านวัฒ นธรรม และสําหรับ จัด งานเลี้ยงต้อ นรับบุ ค คลที่สําคัญ ทาง
การเมืองของรัฐบาลญีป่ ่ นุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

หอนาฬิ กาโบราณ สัญลักษณ์ คู่เมืองซัปโปโร ซึ่งสร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั นอกจากนี้ยงั
ถือว่าเป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ป่ ุน ซึง่ ยังคงบอกเวลาอย่างเทีย่ งตรงมานานนับ 100
ปี ทัง้ ยังได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตลิ ้าํ ค่าทางวัฒนธรรมทีส่ าํ คัญของญีป่ ่ นุ อีกด้วย สวนโอโดริ ถนน
ซึง้ มีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้ทําให้สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีน่ ิยม
ของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็ นทีต่ งั ้ ของหอเสาทีวสี ูง 147.2 เมตร
ภายในบริเวณนี้มรี ่องไม้ดอก นํ้ าพุ และประติมากรรมเป็ นชิ้นๆ ตัง้ ประดับอยู่...หลังจากนัน้ นํ าท่าน
เดินทางช้อปปิ้ งสู่ มิ ตซุย เอ้ าท์เล็ต เอาท์เล็ตที่แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ
สินค้า แบรนด์เนม ชื่อดังหลากหลายทัง้ แบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงั ของญี่ป่ ุน และสินค้าดีราคา
พิเศษทีม่ ใี ห้เลือกถึง 130 ร้านค้าซึง่ ในบรรดาแบรนด์ดงั เหล่านี้ จะมีถงึ 58 แบรนด์ทเ่ี ป็ นแบรนด์ทเ่ี พิง่
เปิ ดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ทเ่ี ปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกในประเทศญี่ป่ ุน อีก 9 แบนด์ดงั ที่มาเปิ ด
ครัง้ แรกในญี่ป่ นุ มีทงั ้ สินค้าสําหรับสุภาพบุรษุ และสุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กฬี า นาฬิกา รองเท้า อาทิ
Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva Levi
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Vans ฯลฯ*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือ้ อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิม
ร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเอาท์เล็ต ***
ที่พกั : AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
เช้า
........น.
10. 45 น.
15.45 น.

สนามบิ นชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบเรียบ เพื่อ
เตรียมเดิ นทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินชิ โตเซ่
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเทีย่ วบิน TG 671
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื
***********************************************

หมายเหตุ :
1. รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้นราคา
ทัวร์โปรโมชันจะต้
่ องมีผูโ้ ดยสาร จํานวน 30 ท่านขึน้ ไป ในกรณีไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รบั
การอนุ ญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. รบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
4. กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชําระมัดจําทุกครัง้
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เฉพาะลูก ค้าที่มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อท่ องเที่ยวหรือ สํารวจเส้นทางเท่ านัน้ หากท่ านถู ก
เจ้าหน้ าที่ต รวจคนเข้าเมือ งของทางประเทศไทยและญี่ ป่ ุ นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือ ง ถือ เป็ น เหตุ ผ ลที่อ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ แก่ท่าน
6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน) กันยายน – ตุลาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ2-11ปี พัก เด็กอายุ2-11ปี
พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน เดี่ยว
(มีเตียงเสริ ม)
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
9-13 กันยายน 2560
37,900 33,900
28,900
6,000
28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560
42,900 38,900
31,900
6,000
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ไป – กลับชัน้ ทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
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ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิ น 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิ เหตุระหว่างการเดิ นทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
3.
ค่าทําหนังสือเดินทาง
4.
ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
6.
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางใรกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม / ท่าน
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อ บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733 – 1-01222 - 4
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 21 วัน ต้องชําระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
6.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
7.
ยกเว้นกรุป๊ ทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จําที่นัง่ กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงิน
มัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
8.
กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทัง้ หมดตามความเป็ นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั ๋ว, ส่วนต่ างของภาษีน้ํ ามัน
เชือ้ เพลิง / ตั ๋ว 1 ใบ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ถ้ามี
9.
กรณีทท่ี ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันทีท่ างบริษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตั ๋ว เครือ่ งบิน
แล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั ๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน้ อยู่กบั
ราคาตั ๋วเครือ่ งบินในแต่ละกรุป๊ )
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กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 35 ท่าน ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้
ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั เิ หตุ, การเมือง, สายการบิน
, อัตราแลกเปลีย่ น หรือปั ญหาอื่นๆ โดยทาง บริษทั ฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสําคัญทีส่ ุด
2.
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ ุน / การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิก
เทีย่ วบิน
3.
ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสาย
การบิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้ว
4.
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
5.
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดทีน่ งั ่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุป๊ ส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทาง
สายการบินไทยจะไม่รบั จัด ที่นัง่ ล่ วงหน้ า (PRE CHECK IN) อาจต้อ งนัง่ แยกกันทัง้ กรุ๊ป แต่ ทางบริษัทจะ
พยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นัง่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ ัง่ LONG LEG ทุก
กรณี
6.
หากท่านที่ต้องออกตั ๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่อน
ทําการออกตั ๋ว เนื่ อ งจากสายการบินอาจมีก ารปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
7.
สําหรับการเดินทางช่ วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุด ยาวไทย วันหยุดญี่ป่ ุน อาจเจอปั ญ หารถติด คนแน่ นตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูห นาวฟ้ ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ด
บางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8.
เนื่องจากโรงแรมในญี่ป่ ุนห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนํ าว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง
หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลีย่ นภายหลังอาจไม่มหี อ้ งว่าง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะ
สะดวกกว่า
9.
โรงแรมในญี่ป่ ุนไม่มบี ริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่
อยูใ่ นเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทกุ ครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่านเอง...
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