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กาหนดการเดิ นทาง
2 – 6 พฤษภาคม 2561
วันที่หนึ่ ง กรุงเทพฯ – สนามบิ นชิ โตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)
20.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ ... ชัน้ ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบั ประตู
ทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ท่คี อยต้อนรับและอานวยความสะดวก หมายเหตุ : เคาน์เตอร์
เช็ค อิน ปิ ด บริก ารก่ อ นเวลาเครื่อ งออก 60 นาที และไม่ม ีป ระกาศเตือ นผู้โ ดยสารขึ้น เครื่อ ง ดัง นั น้
ผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขน้ึ เครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 1 ชัวโมง
่
23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
6 ชัวโมงเวลาท้
่
องถิน่ ต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
วันที่สอง ชิ โตเซ่ – อาซาฮิ กาว่า – หมู่บ้านราเม็งแห่ งอาซาฮี กาว่ า – สวนสัตว์อาซาฮี ยาม่า – สวนโทกิ วะ
(ชมซากุระ) – ช้อปปิ้ งเอออน มอลล์ – ฟุราโน่

08.30 น.

ถึงสนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ป่ ุน ถือว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ป่ ุน และเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด...ผ่านพิธศี ุลกากรและ
ตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิ กาว่า เมืองทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากซัปโป
โร ได้ช่อื ว่าเป็ นหลังคาของฮอกไกโดและเป็ นเมือ งที่หนาวที่สุ ด แห่ง หนึ่ง ของญีป่ ุน(ใช้เ วลาเดินทาง
โดยประมาณ 2ชัวโมง)...เพื
่
่อนาท่านสู่ หมู่บ้านราเม็งแห่ งอาซาฮีกาว่า ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับ
ของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด...หมู่บา้ นแห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเม็งทีม่ ชี ่อื เสียง 8 ร้านที่
ต่ างแข่งขัน กันท าราเม็งของตนเองให้อ ร่อ ยที่สุ ด เพื่อ สืบทอดมรดกทางปั ญ ญาที่ถ่ ายทอดกันมาและ
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ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้เป็ นทีเ่ ลื่องลือไปทัวโลก...อิ
่
สระให้ท่านได้
เลือก ลิม้ ลองรสชาติของราเม็งร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่อยแน่ นอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบ่ า้ นราเม็ง ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (1)
นาท่ านเดิน ทางสู่ สวนสัตว์อ าซาฮี ย าม่ า เป็ นสวนสัต ว์แห่ง เมือ งหนาวท่ านจะได้เ ห็น สัต ว์แปลกๆ
หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ท่อี าศัยอยู่ในโซนขัว้ โลก...นาท่านตื่นตากับ นกเพนกวิ น เดินอวด
ความน่ารักภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บนั ทึกภาพอย่างใกล้ชดิ กับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ าทีท่ ่านจะได้
ชมเพนกวินว่ายน้ าได้อย่างใกล้ชดิ ถึง 360 องศา... หมีขาวขัว้ โลก ทีเ่ ดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ ารัก
ทีห่ าชมได้ยากไม่ต้องไปไกลถึงขัว้ โลก...พร้อมชมความซุกซนของแพนด้าแดง...เฝ้ าชมความสง่างาม
ของเสื อ พัน ธุ์ไ ซบี เรี่ ย นและ ฝูง สุนั ข จิ้ ง จอก...นอกจากนี้ ท่า นจะได้พ บกับสัต ว์พ้นื เมือ งหายากอีก
มากมาย เช่น นกกระเรียนพืน้ เมือง นกฮูก เหยีย่ ว และสิงโตทะเล จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สวนโทกิ วะ
(Tokiwa Park) เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตรงกลางมีสระน้ าสาหรับพายเรือได้ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
สถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยสีสนั ของดอกไม้นานาชนิดที่แข่งกันบานสะพรัง่ ไม่ว่าจะเป็ นทุ่งทิวลิป และ
ดอกซากุระ กลิน่ หอมอบอวลของดอกไม้น้จี ะทาให้หอมกรุน่ ไปทัวบริ
่ เวณ และในฤดูหนาวใช้เป็ นสถานที่
จัดเทศกาลฤดูหนาวที่ยงิ่ ใหญ่ นอกจากนี้พ้นื ที่ภายในสวนยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์ศลิ ปะภายในสวนให้ศกึ ษา...
อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความประทับใจกับความงดงามของดอกซากุ ระตามอัธ ยาศัย....ให้ท่านได้
สัมผัสบรรยากาศวิวทีเ่ ต็มไปด้วย ดอกซากุระ ถึงฤดูกาลที่แย้มบานสะพรังเป็
่ นสีชมพูอยู่ทวบริ
ั ่ เวณสวน
(ท่านอาจจะได้เห็นบรรยากาศการชมดอกไม้สไตล์ญ่ปี ่ ุน ทีจ่ ะมากันเป็ นครอบครัว/หมู่คณะ) (โดยทัวไป
่
ซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึน้ อยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออานวยในแต่ละปี ดังนัน้ หากช่วงทีท่ ่าน
เดินทางท่องเที่ยว ไม่ส ามารถชมดอกซากุ ระได้ ทางบริษัทต้อ งขออภัยมา ณ ที่น่ี) ..จากนัน้ ให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ สินค้าที่ เอออนมอลล์ ศูนย์รวมสินค้าชัน้ นาต่างๆ ทีอ่ ยู่ในเมืองอะซาฮิกาว่า
ครบครันไปด้วยร้านค้าที่รวบรวมสินค้ามากมายกว่า 174 ร้าน อาทิซุปเปอร์มาร์เก็ต , แฟชัน,สิ
่ นค้า
เบ็ดเตล็ดในชีวติ ประจาวัน,ร้านอาหารนานาประเภท, เสือ้ ผ้า นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า เป็ นต้น
รวมทัง้ ร้าน 100 เยน สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก...อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินเลือกชมและซือ้ สินค้า
ถูกใจได้เวลาสมควรแก่การ นาท่านเดินทางสู่เมือง ฟุราโน่ เมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกลาเวนเดอร์
และดอกไม้นานาชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และ บารุงผิวพรรณ *** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้
อย่างคุม้ ค่าอาหารมือ้ ค่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
ทีพ่ กั :FURANO HOPS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ฟุราโน่ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนมารุยามะ (ชมซากุระ) – อาคารที่ ทาการรัฐบาลเก่า
– สวนโอโดริ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้ ง ซึซึกิโนะ – ซัปโปโร
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) น าท่ า นเดิน ทางเข้า สู่ เมื อ งซัป โปโร ถือ ว่ า เป็ น
เมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ป่ ุน และเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครอง
ของเกาะฮอกไกโด ...จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลีย่ น
เพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปั กษ์รกั ษาให้ชนชาวเกาะฮ
อกไกโด มีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี ดงั เช่นภูมภิ าคคันโต ...
แต่ท่นี ่ีกเ็ ป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิน่ ได้กราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ที่สงิ สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญ
และกาลังใจสืบไป ...จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สวนมารุยามะ ผืน ป่ าบริสุ ท ธิอ์ ัน กว้า งใหญ่ ข องอนุ ส รณ์
สถานธรรมชาติ และเป็ น สถานที่ช มซากุ ร ะที่ม ีช่ือ เสีย งของซัป โปโรใจกลางสวนแห่งนี้มตี ้นซากุระ
พันธุ์ ชิ ดาเระ ซากุระ หรือ Weeping cherry tree ขนาดใหญ่ตงั ้ ตระหง่านอยู่ซง่ึ จะบานในช่วงฤดูใบไม้
ผลิ และยังมีดอกซากุระที่อยู่รอบๆบริเวณสวนสาธารณะจะบานสะพรังทั
่ ง้ สวนอีกด้วย...อิสระให้ท่าน
เพลิดเพลินไปกับการชมซากุระ พร้อมทัง้ ถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (โดยทัวไปซากุ
่
ระจะ
บานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ เอื้ออานวยในแต่ ละปี ดังนัน้ หากช่ วงที่ ท่าน
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ไม่ ส ามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริ ษัท ต้ อ งขออภัย มา ณ ที่ นี้ ) ...นาท่ า น
เดิน ทางสู่ “อาคารที่ ท าการรัฐบาลเก่ า สร้า งขึ้น ในปี ค .ศ.1888 สถาปั ต ยกรรมของอาคารนี้
ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่ง เมือง ซัปโปโร ทาให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่หลาย
สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม...นามาจากที่ทาการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ท่ี
ออกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิน่ และสร้างอาคารนี้โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ น
อาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ป่ ุน และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้
ต้อ งสร้างขึ้นมาใหม่ใ นปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถู กอนุ รกั ษ์ไว้ใ ห้เ ป็ นสมบัติท่มี คี วามสาคัญ ทางด้า น
วัฒนธรรม และสาหรับจัดงานเลีย้ งต้อนรับบุคคลทีส่ าคัญทางการเมืองของรัฐบาลญีป่ ่ นุ ..
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเดินทางต่อไปยัง สวนโอโดริ เป็ นถนนซึง้ มีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สี
เขียวของต้นไม้ทาให้ส ถานที่แ ห่ งนี้เ ป็ นที่นิยมของคนเมือ งในการเดินเล่ น พักผ่ อ นหย่อ นใจ ภายใน
บริเวณนี้มรี ่องไม้ดอก น้ าพุ และประติมากรรมเป็ นชิน้ ๆ ตัง้ ประดับอยู่ และทุกปี ในฤดูหนาว ณ สถานที่
แห่งนี้เป็ นทีจ่ กั งานเทศกาลหิมะทีม่ กี ารแข่งขันการนาหิมะมาสลักแป็ นรูปต่างๆ อันเป็ นทีโ่ ด่งดังไปทัวโลก
่
...และทางด้านปลายสุดของถนนเป็ นทีต่ งั ้ ของ Sapporo T.V. Tower สูง 147.2 เมตรหอคอยส่งกระจาย
สัญญาณโทรทัศน์ (ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายในการขึ้นชมประมาณท่ านละ 720 เยน) ให้ท่านได้สมั ผัส
บรรยากาศผูค้ นทีพ่ ากันไปชม “ดอกซากุระ” ถึงฤดูกาลทีแ่ ย้มบานสะพรังเป็
่ นสีชมพูอยูท่ วบริ
ั ่ เวณสวน
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(ท่านอาจจะได้เห็นบรรยากาศการชมดอกไม้สไตล์ญ่ปี ่ ุน ที่จะมากันเป็ นครอบครัว/หมู่คณะ) ให้ท่านได้
เก็บ ภาพความประทับ ใจ(โดยทัว่ ไปซากุ ร ะจะบานประมาณ 1 สัป ดาห์ ขึ้น อยู่ต ามสภาพอากาศที่
เอื้ออานวยในแต่ละปี ดังนัน้ หากช่วงที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัท
ต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ่)ี อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งย่าน ซึซึกิโนะ ทีม่ รี า้ นค้ามากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือก
จับจ่ายซือ้ ของมากมาย เช่นร้าน Big Camera จาหน่ ายกล้องดิจติ อล เครื่องใช้ไฟฟ้ า และอิเล็คทรอนิคส์
ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขายเสือ้ ผ้าแฟชันวั
่ ยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยา และเครื่องสาอาง
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo ... ถนนใน ซัปโปโรจะไม่สมบูรณ์ไปได้เลย ถ้าหากปราศจาก
ร้านราเม็งซึง่ แหล่งทีข่ น้ึ ชื่อ คือ Ramen Yokocho หรือทีค่ นไทย รูจ้ กั กันดีในชื่อว่า ตรอกราเม็ง ศูนย์
รวมร้านราเมนที่ข้นึ ชื่อที่สุ ดในซัปโปโร แต่ ละร้านไม่ใ หญ่โตนัก แต่ จะสังเกตุได้ว่าร้านไหนอร่อยจาก
จานวนคิวของลูกค้าทีร่ ออยู่ ...*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือ้ ค่าอิสระตามอัธยาศัย ...
ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
ทีพ่ กั : APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ซัปโปโร - ตลาดเช้าโจไก – โรงงานช็อกโกแล็ต – โอตารุ – คลองโอตารุ –พิ พิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
และกล่องดนตรี– ถนนซาไกมาจิ – ช้อปปิ้ งมิ ตซุยอาท์เล็ท – ซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)….นาท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้าโจไก” นาท่านชม
และเลือกซือ้ อาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกั ษ์ทะเล หอยเชลล์ สัตว์น้ าเค็มสดๆจาก
ทะเลชนิดต่างๆ เป็ นต้น ตลาดแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ทัง้ ร้านปลาสด ผักสดและผลไม้สด มากมายกว่า 70 ร้านค้า
ทีเ่ อาสินค้าวางขายอย่างน่ าชม….ให้ท่านด้เดินมชมและเลือกซือ้ ตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางสู่ “โรงงาน
ช็อกโกแล็ต” สินค้าขึน้ ชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยีย่ ม
มากมายทัวทั
่ ง้ เกาะสภาพภูมอิ ากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดี
เยีย่ มกลมกล่อมไม่แพ้ชอ็ กโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้มกี าร
จัดแสดงอุปกรณ์ การผลิตตัง้ แต่ยคุ แรกเริม่ แบบจาลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขัน้ ตอน กระบวนการการ
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ผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซือ้ สินค้าได้อย่างจุใจ...นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลาง
การค้าทางน้าทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตา
ของธรรมชาติและภาพวิถชี วี ติ ความเป็ นอยูอ่ ย่างเรียบง่ายของญีป่ ่ นุ ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
ถึงเมือง โอตารุ เมืองทีท่ ่านจะได้ซมึ ซับกับภาพบรรยากาศและกลิน่ อายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส
แวะชมคลองโอตารุ ทีม่ คี วามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึง่ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.
1920ทีย่ คุ อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่ งสินค้า จาก
คลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย
กับ อาคารเก่ า แก่ ร ิม คลองและวิว ทิว ทัศ น์ ท่ีส วยงาม...พร้อ มน าท่ า นชื่น ชมความงดงามของศิล ปะที่
พิ พิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ท่านจะได้ต่นื ตากับเครื่องประดับ และตกแต่งทีท่ ามาจากแก้ว
มากมายหลากหลายรูปแบบทีง่ ดงามยิง่ นัก...หรือ จะเลือกชม กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ ทีบ่ รรเลงเพลง
อันแสนไพเราะพร้อมทัง้ ชม การสาธิต การผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชานาญการ...อิสระให้ท่านได้เลือก
ซือ้ เลือกชมสินค้าทีผ่ ลิตจากเครือ่ งแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน ...จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปเป็ นที่
ระลึกกับ นาฬิ กาไอน้าโบราณ สไตล์องั กฤษ ทีเ่ หลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ ...ซึง่ เป็ นของขวัญ
จากเมือง แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบั เมืองโอตารุ...นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงั ขึน้ ทุกๆ15
นาที และจะพ่นไอน้าออกมาทุกๆ ชัวโมง
่ เหมือนกับนาฬิกาไอน้าอีกเรือนทีล่ อนดอน...ไม่ใกล้ไม่ไกลจาก
นาฬิกา ทุกท่านสามารถเดินข้ามไปยัง ถนนซาไกมาจิ ท่เี ต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด ๆที่ภูมใิ จ
นาเสนอหอยเชลล์กระทะร้อนและแมงดาทะเลยักษ์ทแ่ี ม้แต่ชาวประมงผูโ้ ชกโชนยังต้องทึง่ อาหารทะเลที่
นามาโชว์ทกุ ตัวสามารถซือ้ และย่างให้เห็นกันสดๆ ...โอตารุยงั ขึน้ ทาเนียบเป็ นแหล่งของอาหารทะเลที่สด
และรสเลิศทีส่ ุดของแดนปลาดิบ...อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย...นาท่านช้อปปิ้ งต่อที่ “มิ ตซุยอาท์
เล็ท” แหล่งช้อปปิ้ งที่ของฮอกไกโดมีสนิ ค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 400 ร้านอาทิ GAP, GUCCI, FILA,
Adidas, SEIKO, Franc Franc, BEAMS, United Arrows, Coach และFree’sShopและนอกจากนี้ยงั มี
ร้านอาหารให้เลือกมากมาย แล้วยังม๊โซนจาหน่ ายผลิตภัณฑ์จากท้องถิน่ อย่างHokkaido Shinhakken
Factoryด้วยใครอยากหาซือ้ ผักผลไม้เหล้าและขนมต่างๆของฮอกไกโดก็แวะช้อปกัน ต่อได้ทน่ี ่ีเลย...อิสระ
ให้ทุกท่านเลือกชมและซือ้ สินค้าต่างๆ ในบรรยากาศสบายๆ แบบ OUTDOOR *** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลา
ได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ...ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
ทีพ่ กั : APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
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สนามบิ นชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียม
เดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 671
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื
***********************************************

หมายเหตุ :
1. รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้นราคา
ทัวร์โปรโมชันจะต้
่ องมีผู้โดยสาร จํานวน 30 ท่านขึน้ ไป ในกรณีไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา หรือเลื่อนวันเดินทาง
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได้รบั
การอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. รบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
4. กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชําระมัดจําทุกครัง้
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เฉพาะลูกค้าที่มวี ตั ถุ ประสงค์เ พื่อท่องเที่ยวหรือ สํารวจเส้นทางเท่านัน้ หากท่านถู ก
เจ้า หน้ า ที่ต รวจคนเข้า เมือ งของทางประเทศไทยและญี่ป่ ุนปฏิเ สธการเข้า -ออกเมือ ง ถือ เป็ น เหตุ ผ ลที่อ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ แก่ท่าน
6. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

2-6 พฤษภาคม 2561

ผูใ้ หญ่

44,900

เด็กอายุ2-11ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(มีเตียงเสริ ม)
40,900

เด็กอายุ2-11ปี
พัก
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เดี่ยว
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
33,900
6,000

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ไป – กลับชัน้ ทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปี ขน้ึ ไป ค่า
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 50%)
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าทิปมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์และพนักงานขับรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริป หากบริการดี น่ารัก สามารถเพิม่ ให้
เป็ น กาลังใจ ในการทางานได้
3.
ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
4.
ค่าทาหนังสือเดินทาง
5.
ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
6.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
4.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 30 วัน ต้องชาระราคาทัวร์ทงั ้ 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
จําทีน่ งั ่ กับสายการบินและค่ามัดจํา ทีพ่ กั รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงิน
มัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
8.
กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดตามความเป็ นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั ๋ว, ส่วนต่างของภาษีน้ํ ามัน
เชือ้ เพลิง / ตั ๋ว 1 ใบ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ถ้ามี
9.
กรณีทท่ี ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันทีท่ างบริษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตั ๋ว เครื่องบิน
แล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋ เครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน้ อยู่กบั
ราคาตั ๋วเครือ่ งบินในแต่ละกรุป๊ )
10. กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
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คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
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 นุ / การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิก
เทีย่ วบิน
3.
ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสาย
การบิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้ว
4.
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
5.
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดที่นัง่ บนสายการบิน หากลูก ค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15ท่านทาง
สายการบินไทยจะไม่รบั จัดที่นัง่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN)อาจต้องนัง่ แยกกันทัง้ กรุ๊ป แต่ทางบริษทั จะ
พยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงด้
ั ่ วยกันโปรดทราบ!!!ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ งLONG
ั่
LEGทุกกรณี
6.
หากท่านที่ต้องออกตั ๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อน
ทําการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นเทีย่ วบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.
สําหรับการเดินทางช่วงปี ใ หม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุด ญี่ป่ ุน อาจเจอปั ญ หารถติด คนแน่ นตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ 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 นุ ไม่มบี ริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่
อยูใ่ นเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่านเอง...

