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กรุ งเทพฯ – ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะพร้ อมกันทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายระหว่างประเทศชัน้ 4
เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้ การต้ อนรับ
และอานวยความสะดวกก่อนขึ ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่
โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (บริ การอาหารและน ้าดื่มบนเครื่อง)
ซิโตเซ่ – หมู่บ้านนินจา – บ่ อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” – โนโบริ เบ็ทสึ
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง/ เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรญี่ปนุ่ พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ
ฮอกไกโด เป็ นเกาะใหญ่อนั ดับสองของญี่ ปนรองจากเกาะฮอนชู
ุ่
ตั ้งอยู่ตาแหน่งเหนือสุด
ของประเทศ เดิ มเกาะฮอกไกโดเป็ นที่ อาศัยของชนพื น้ เมื องดัง้ เดิ ม คื อ ชาวไอนุ ซึ่ง มี
วัฒนธรรมคล้ ายกับอินเดียนแดงของอเมริกา คาว่า ซัปโปโร ในภาษาไอนุ แปลว่า เมืองที่
มีแ ม่น า้ ไหลผ่า น ภูมิ ป ระเทศของเกาะฮอกไกโดนี ้เต็ม ไปด้ ว ยทุ่ง หญ้ า ทุ่ง นา ป่ า ภูเ ขา
ทะเลสาบ แม่น ้า และ ปล่องภูเขาไฟ จึงเป็ นดินแดนที่มีทัศนียภาพงดงามเหมาะสาหรับ
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสามารถท่องเที่ยวได้ ตลอดทั ้งปี
จากนั ้นนาท่านเดินทางถึง หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดาอิมูระ หมู่บ้านแห่งนี ้เป็ นที่รวบรวม
เหล่า ซามุไ รผู้กล้ า สร้ างขึน้ เพื่ อ จ าลองบรรยากาศของบ้ า นเรื อ นสมัยเอโดะของญี่ ปุ่ น
นักท่องเที่ยวสามารถเข้ าไปรั บชมการแสดงละครสมัยเก่า การแสดงนิน จา สนุกสนาน
บ้ านจาลองของนินจา พร้ อมเก็บภาพความประทับใจกับเหล่าซามุไร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนู อาหารทะเลหม้ อไฟ (SEAFOOD
HOTPOT SET)
จากนั ้นนาท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรื อ “หุบเขานรก” บ่อ
โคลนเดือดที่ธรรมชาติได้ สร้ างสรรค์ขึ ้นอุดมไปด้ วยแร่กามะถัน ซึง่ เกิดจากความร้ อนใต้
พิภพเผาผลาญกามะถันแล้ วพวยพุ่งขึ ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็ นแอ่ง ...สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พัก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2)
เมนู บุฟเฟต์ อาหารนานาชาติ
พร้ อมขาปูยกั ษ์
น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ที่ พัก NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรื อ ระดั บ
เทียบเท่า 4 ดาว
เปิ ดประสบการณ์การอาบน ้าแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน ้าแร่แบบญี่ปนุ่
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ขึน้ กระเช้ าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์ มหมีสีนา้ ตาล – ซัปโปโร – ช้ อปปิ ้ งทานุกิโคจิ
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั ้นนาท่านขึ ้น “กระเช้ าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุส”ึ (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศ
เอื ้ออานวย) ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สดุ ในญี่ ปนในช่
ุ่
วง 100 ปี ที่ผ่านมา และ
เป็ นจุดศูนย์กลางที่ทาให้ เกิดทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟลูกนี ้ จะมีการปะทุขึ ้นมา
เป็ นระยะทุก 20-50 ปี ท าให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงภู มิ ทั ศน์ ข องพื น้ ที่ แ ถบนี อ้ ยู่อ ย่ า ง
ต่ อ เ นื่ อ ง จน กระ ทั่ ง เ กิ ด การระ เ บิ ดครั ้ง ให ญ่ ใน ปี พ .ศ . 2486 ท าให้ เ กิ ด
“ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ปั จจุบันภูเขาลูกนี ้หยุดเติบโตแล้ วแต่ยังมี
ควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื ้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้ อนสูงมาก เป็ น
ยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ ในฤดูหนาว อิสระให้ ท่านได้ ชื่นชมกับความสวยงามของ
ธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึง่
จากนั ้นนาท่านชม “ศูนย์อนุรักษ์ พนั ธุ์หมีสนี ้าตาล ” หมีสนี ้าตาล มีถิ่นกาเนิดอยู่แถวไซบี
เรีย และที่เกาะฮอกไกโดเท่านั ้น ปั จจุบนั นี ้ได้ กลายเป็ น สัตว์ใกล้ สญ
ู พันธ์ และหาดูได้ ยาก
เต็มที อิสระให้ ท่านได้ ให้ อาหารและเพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสนี ้าตาลที่อยู่
รวมกันเป็ นฝูง และเลือกซื ้อของ ที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนู SALMON TEPPAN YAKI SET
จากนั ้นน าท่ านเดินทางไปสัมผัสกับ ลานสกี รีสอร์ ท KIRORO SKI RESSORT ตัง้ อยู่
ท่ามกลางขุนเขาที่ ปกคลุมด้ วยหิมะแสนนุ่ม เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้ ง
ณ ลานสกี เ พลิ ดเพลิน กั บ กิ จ กรรมสกี ที่ ห ลากหลาย ไม่ ว่ า จะเป็ น สกี , สโนว์ บ อร์ ด ,
กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ (**ค่า ทัวร์ ไม่รวมค่า อุปกรณ์ การเล่นสกี ราคาประมาณ 8,100
เยนต่อท่ าน และไม่รวมค่ ากระเช้ ากอนโดล่า ราคาท่านละ 2,000 เยน** ) หรื อจะเลือ ก
ช้ อปปิ ง้ ที่โซนพลาซ่า คิโรโระ รีสอร์ ท ถูกเลือกเป็ นโลเคชัน่ หลักหนัง “แฟนเดย์ แฟนกันแค่
วันเดียว” เรื่ องแรกของค่า ยจีดีเ อช เปิ ดมุมสวยทั่ว สกีรีสอร์ ทใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทา ใน
LOCATION ต่างๆ เช่น ระฆังแห่งความรัก (LOVE BELL) ตั ้งอยู่บนยอดเขาอะซาริ
(ASARI PEAK) ของ “คิ โ รโระ รี สอร์ ท” ระฆัง นี ม้ ี ต านานของความรั ก อัน ศัก ดิ์ สิท ธิ์
นักท่องเที่ยวมักจะมาเคาะระฆัง แล้ วอธิ ษฐานขอพรให้ ความรักให้ สมหวัง ตลอดไป การ
เดินทางขึ ้นไปยัง ระฆังแห่งความรัก ต้ องนั่งกระเช้ ากอนโดล่าขึ ้นสู่ยอดเขา โดยระหว่าง
ทางจะเห็น ต้ นไม้ และหุบเขากว้ างใหญ่ และเมื่อขึ ้นไปถึง ก็จะพบความสวยงามปรากฏ
ตรงหน้ า พร้ อม ระฆังแห่งความรัก ตั ้งตระหง่านอยู่ นอกจากจะเป็ นจุดให้ ค่รู ักมาตีระฆัง
ขอพรเรื่ อ งความรั กแล้ ว ยัง เป็ นจุ ดถ่ า ยรู ป ที่ สวยงามมากที่ สุดแห่ ง หนึ่ง ด้ ว ย ลานสกี
สาหรับนักสกีมืออาชีพและสมัครเล่น เพลิดเพลินกับการเล่นสกีและสโนว์ บอร์ ด สมาชิก
ตัวน้ อยก็สามารถเล่นสนุกได้ เพราะมี ANNIE KIDS SKI ACADEMY โรงเรี ยนสอนสกี
สาหรับเด็ก นอกจากนี ้ ยังมีกิจกรรมแสนสนุกในลานหิม ะขนาดใหญ่ SNOW PARK
และสุดท้ าย คิโรโระ รีสอร์ ท มาร์ เก็ต แหล่งรวมขนมอร่อยเเละสินค้ าที่ขึ ้นชื่อของฮอกไกโด
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ไว้ ครบ ซึง่ นักท่องเที่ยวสามารถช้ อปปิ ง้ กลับไปเป็ นของฝากได้ ในแห่งเดียวที่นี่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนู บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั KIRORO RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี – นาฬิกาไอนา้ –
เมืองซับโปโร – ช้ อปปิ ้ งย่ านซึซึกิโนะ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์ กลางการค้ าทางน ้าที่โดดเด่นที่สดุ ในเกาะฮอก
ไกโด ระหว่างทางท่านจะได้ เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถี
ชีวิตความเป็ นอยู่อย่างเรี ยบง่ายของญี่ ปนุ่ “โอตารุ ” เป็ นเมืองที่ท่านจะได้ ซึมซับกับภาพ
บรรยากาศและกลิน่ อายประหนึง่ ว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส
นาท่านแวะชม “คลองโอตารุ ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ
ซึง่ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยคุ อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองแห่ง
นี ้ได้ ถกู ใช้ เป็ นเส้ นทางในการขนส่งสินค้ า จากคลังสินค้ าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือ
บริเวณปากอ่าวให้ ท่านเดินเล่น พร้ อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและ
วิวทิวทัศน์
จากนั ้นนาท่านชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ” อาคารเก่าแก่สองชั ้น ที่ภายนอกถูกสร้ าง
ขึ ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้ างภายในทาด้ วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้สร้ างขึ ้นในปี 1910
ปั จจุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ ให้ เป็ นสมบัติของ
ชาติ ให้ ท่านได้ ท่องไปในดินแดนแห่ง MUSIC BOX และเลือกซื ้อเป็ นของฝากอิสระตาม
อัธยาศัย
นาท่ านเที่ยวชม
ชมเครื่ องแก้ ว โอตารุ แหล่งท าเครื่ อ งแก้ วที่ มีชื่ อเสียงที่สดุ ชม
ความสวยงามของแก้ วหลากสีสนั ดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่ องแก้ วชื่อดังของ
โอตารุ และยังมีเครื่องแก้ วหลากหลายให้ ท่านชื่นชม และเลือกซื ้อได้ เมืองนี ้มีชื่อเสียงใน
ด้ านการทาเครื่องแก้ วต่างๆ
นาท่านชม นาฬิกาไอน ้าเรือนแรกของญี่ ปุ่น สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรื อนบนโลก
เท่านั ้น นาฬิกานี ้จะพ่นไอน ้า มีเสียงดนตรีดงั ขึ ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน ้าอีก
เรือนที่แคนาดา ให้ ได้ ชื่นชมและเก็บภาพความประทับใจไว้ ไว้ เป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนู HOKKE FISH SET
จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่ “โรงงาน
ช็อกโกแลต (SHIROI KOIBITO)” แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ ปนุ่
ตัวอาคารของโรงงานสร้ างขึ ้นในสไตล์แบบยุโรป ที่แวดล้ อมไปด้ วยสวนดอกไม้ ซึ่งมีช็อค
โกแลตที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของที่นี ้คือ SHIROI KOIBITO มีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่
คนรัก ให้ ท่านได้ ชมประวัติความเป็ นมาของโรงงานและอิสระเลือกซื ้อช็อคโกแลตเป็ นของ
ฝาก

โรงงานช็อกโกแล็ต –
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จากนั ้นนาท่านช้ อปปิ ้ง “ย่านทานุกิ โคจิ” ถนนคนเดินในร่ มอันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของ
เมืองซัปโปโร ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้ านค้ ามากมายนับ 200 ร้ านที่ให้ ท่านเดิ น
เลือกซื ้อสินค้ าต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น ร้ านสินค้ า 98 เยนร้ านรองเท้ าและกระเป๋ าราคาถูก
ที่มีให้ เลือกหลากหลายแบบที่เริ่มต้ นราคาตั ้งแต่ 1050 เยน ร้ านขายเครื่ องสาอางร้ านขาย
อุปกรณ์เกี่ยวกับสนัข ร้ านขายผลไม้ พื ้นเมือง ร้ านเกมส์ ร้ านขายเสื ้อผ้ า ร้ านอาหาร ฯลฯ
จากนั ้นนาท่านช้ อปปิ ้ง “ย่านซึซึกิโนะ” ที่ มีร้านค้ ามากกว่า 4,500 ร้ านให้ ท่านได้ เลือ ก
จับจ่ายซื ้อของมากมาย เช่น ร้ าน BIG CAMERA จาหน่ายกล้ องดิจิตอล เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
และอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ ร้ าน 100 เยน ร้ าน UNIQLO ขายเสื อ้ ผ้ าแฟชั่ น วั ย รุ่ น ร้ าน
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่ อ งสาอาง อาทิ SHISEDO, KOSE, KISS,
SKII, KANEBO
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
เมนู บุฟเฟต์ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปนุ่ (SHABU SHABU BUFFET)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
อาคารที่ทาการรั ฐบาลเก่ า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – มิตซุยเอ้ าท์ เล็ต
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นาท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า” สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรม
ของอาคารนี ้ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทาให้ นกั ท่องเที่ยวท้ องถิ่นและต่างชาติ
รู้จกั กันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้ างของโดมแปดเหลีย่ ม นามาจากที่ทาการรัฐแมสซา
ซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี ้เป็ นสถาปนิกท้ องถิ่น และสร้ าง
อาคารนี ้โดยใช้ วัสดุภายในประเทศ อาคารนี ้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในประเทศ
ญี่ปนุ่ และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ ทาให้ ต้องสร้ างขึ ้นมาใหม่
ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูกอนุรักษ์ ไว้ ให้ เป็ นสมบัติที่มีความสาคัญทางด้ านวัฒนธรรม
และสาหรับจัดงานเลี ้ยงต้ อนรับบุคคลที่สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปนุ่
แล้ วนาท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ” เมืองซัปโปโร ซึง่ สร้ างขึ ้น
ตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ ค่เู มือง นอกจากนี ้ยังถือว่าเป็ นสมบัติ
ทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปนุ่ ซึง่ ยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี
ทั ้งยังได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นสมบัติล ้าค่าทางวัฒนธรรมที่สาคัญของญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย
จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่ “สวนโอโดริ ” เป็ นถนนซึ ้งมีความกว้ าง 105 เมตร และยาวถึง
3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้ นไม้ ทาให้ สถานที่แห่งนี ้เป็ นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น
พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็ นที่ตั ้งของหอเสาทีวีสงู 147.2 เมตร ภายในบริเวณ
นี ้มีร่องไม้ ดอก น ้าพุ และประติมากรรมเป็ นชิ ้นๆ ตั ้งประดับอยู่
นาท่านช้ อปปิ ง้ JR TOWER ตึกที่สงู ที่สดุ ในซัปโปโร ตั ้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซปั โปโร
แหล่งที่ตั ้งของห้ างสรรพสินค้ าชื่อดังและร้ านค้ ามากมายให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ได้ จุใจ เช่น
ร้ าน BIG CAMERA จาหน่ายกล้ องดิจิตอล, เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้ าน 100

เที่ยง

ค่า

วันที่หก
เช้ า
10.30 น.
15.30 น.

เยน,ร้ าน UNIQLO ขายเสื ้อผ้ าแฟชัน่ วัยรุ่น ,ร้ าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื่องสาอาง SHISHEDO, KOSE, KISS, SK II, KANEBO, MARJORICA เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) เมนู TEMPURA SET
จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่ มิตซุยเอ้ าท์เล็ต “MITSUI OUTLET” เพลิดเพลินกับการช้ อป
ปิ ง้ สินค้ ามากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ ญี่ปนุ่ อาทิ MK MICHEL KLEIN,
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯเลือกซื ้อกระเป๋ า
ไฮโซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดู
เครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI
และสินค้ าอื่นๆอีกมากมายในราคาลด
30-80
%
ซึง่ ภายในยังมีร้านอาหาร
ร้ านกาแฟ สาหรับให้ ท่านได้ นั่งผ่อนคลายอีกด้ วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (11)
SPECIAL: เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ ต์ปิง้ ย่างสไตล์ญี่ปนุ่ พร้ อมปูยกั ษ์ 3 ชนิด คือ ปูสไุ ว ปูขน
ปูทาราบะ ปูน ้าเย็นแห่งเกาะฮอกไกโดที่ได้ รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปนุ่
ว่าเป็ นปูน ้าเย็นที่มีรสชาติอร่อยที่สดุ ให้ ทกุ ท่านได้ อิ่มอร่อยกันแบบไม่อั ้น
พิเศษ!!! ++ บริการเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั ้น++
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
สนามบินซิโตเซ่ – ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ “สนามบินซิโตเช่”
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
โดย สายการบิน สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 (บริการอาหารและน ้าดื่มบน
เครื่อง)
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

*****************************************
*** หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็ นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า การบริการของรถบัสนําเทีย่ วญีป่ ุ่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญีป่ ุ่ น
สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลักจึงขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่ องเทีย่ วตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง****

โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พักที่ระบุ ในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่ งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดั บ
เดียวกัน ทางบริ ษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1-3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรี ยมตัวการเดินทาง
2) สํ าหรั บโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มีห้องพักสํ าหรั บ 3 ท่ าน ซึ่ งท่ านอาจจะต้ องพักเป็ น ห้ องที่นอน
2 ท่ าน และ 1 ท่ าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพักจะไม่ มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่ เพียง 1 เตียง สํ าหรั บนอน 2 ท่ าน
เท่ านั้น และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริ ษัทขออนุญาตจัดห้ องพักให้ ท่าน แบบพักท่ านเดียว/ห้ อง

กําหนดการเดินทาง
เดือนมกราคม 61

10 – 15 / 11 – 16 / 12 – 17 / 17 – 22 /
18 – 23 / 19 – 24 / 21 -26 / 24 -29 ม.ค. 60

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (มีเตียง)
เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ มีเตียง)
พักเดี่ยวเพิม่

ราคา 54,900.–
ราคา (ท่ านละ)

54,900.–
53,900.–
52,900.–
9,900.–

*** กรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟล์ ทต่ อ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
ให้ ทราบก่ อนทําการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่ า ตั๋ว เครื่ องบิ น ไป–กลับ พร้ อ มคณะ ชั้น ประหยัด
พร้ อ มภาษี ส นามบิ น ทุ ก แห่ ง ตามเส้น ทางที่ ร ะบุ ใ น
รายการ
(ไม่สามารถเลือ่ นวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบินไทย (TG)
ขาไปและกลับท่านละ 30 กก.
8. ค่ า ไกด์ท้อ งถิ่ น น าท่ า นท่ อ งเที่ ย วตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวิตสูญเสี ย
อวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ ทําไว้ )

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่ว นตัว , ค่าซัก รี ด , มินิ บาร์ ในห้อง, รวมถึง
ค่ า อาหาร และเครื่ องดื่ ม ที่ สั่ ง เพิ่ ม นอกเหนื อ รายการ
(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่าย
เพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิป คนขับ รถ และไกด์ ท่านละ 2,500 เยน ตลอดทริ ป
ต่อ 1 ท่ าน
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรั บเงิน ในนามบริษัท หรือ ต้ อ งการใบกํากับ
ภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 30 กก.)
5. ค่ า วี ซ่ า ส าหรั บพาสปอร์ ตต่ างด้ า วในกรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่
พาสปอร์ตไทย กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ
ประจ าตัว คนต่ า งด้า ว 3)ใบส าคัญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ 4)ส าเนา
ทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงิ นฝากประเภทออมทรัพย์ 6)
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการ
ยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสื อ
เดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้ง
เข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลูกค้าต้อง
เป็ นผูช้ าระด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อ ชําระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของ
ผูเ้ ดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอร์ ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน
ก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน
เงิน ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดิน ทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่อาจเรี ย กร้อง
ค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ากว่า 30 ท่าน(ผูใ้ หญ่ )โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดิ น ทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษ ัทฯ รั บเฉพาะผูม้ ีจุ ด ประสงค์เดิ น ทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น

4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกู ค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ การท่ องเที่ยวเท่ านั้น

เรื่อง การยกเว้นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ นื่
ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปนเกิ
ุ่ น 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพือ่ ยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น มีดงั ต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะ
สั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

