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โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
HB 7904 22.50 – 07:55+1
ชิโทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมง
สวนสัตว์อะซาฮิยามะ – ช้ อปปิ ง้ ถนนเฮวะ – อิออน มอลล์
ลานสกีชิกิไซ – เมืองท่าโอตารุ – คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และเครื่ องแก้ ว – เมืองซัปโปโร
ศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก
ซัปโปโรโดม – มิตซุยเอ้ าท์เลท – ทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
HB 7905 09:55 – 15:25

เช้ า

เที่ยง

ค่า

โรงแรมที่พัก
ART ASAHIKAWA HOTEL
หรื อเทียบเท่า
La’GENT CITY SAPPORO
HOTELหรื อเทียบเท่า
La’GENT CITY SAPPORO
HOTELหรื อเทียบเท่า
-

วันที่1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 น.

23.05 น.

คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั น้ 4 สนามบิน
สุ ว รรณภู มิ เ คาน์ เ ตอร์ สายการบิ น Asia Atlantic Airlines พบเจ้ าหน้ าที่ ของ
บริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน Asia Atlantic Airlines
เที่ยวบินที่ HB7904 (ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 6.50 ชัว่ โมง)
*บริการอาหารร้ อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่2 ชิโทเซ่ -อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์ อะซาฮิยามะ-ช้ อปปิ ้ งย่ านถนนเฮวะ
อิออนมอลล์
07.55 น.

เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
(เวลาที่ญ่ ีปุ่น เร็วกว่ าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุญาตให้ นา
อาหารสด จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษ
ปรับและจับ ***

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเกาะฮอกไก
โด รองจากเมืองซัปโปโร เป็ นเมืองหนึง่ ในบริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมือง
แห่งนี ้อุดมไปด้ วยแม่น ้าลาธารหลายสายและล้ อมรอบไปด้ วยภูเขา และยังเป็ นเมือง
ที่หนาวที่สดุ ของญี่ปนุ่
แล้ วนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมง เป็ นหมูบ่ ้ านที่รวมร้ านราเมนชื่อดังของเมือง
จานวน 8 ร้ านไว้ ภายในหมู่บ้านแห่งนี ้ ซึ่งมีประวัติความเป็ นมาอันยาวนานตังแต่
้
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน และเปิ ด
หมู่บ้ า นราเมนขึ น้ ในปี 1996 เพื่ อ เผยแพร่ อ าหารที่ เ ป็ น ความภาคภูมิ ใ จของ
เมืองอะซาฮิกาวะให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ าง นอกจากนันภายในบริ
้
เวณหมู่บ้านยังมี
ศูนย์การค้ า และศาลเจ้ าเพื่อให้ ค่รู ักมาขอพรเพื่อให้ ชีวิตคู่ร้อนแรงเหมือนนา้ ซุป
และยืนยาวเหมือนเส้ นบะหมี่จากเทพเจ้ า 2 องค์
รับประทานอาหารเที่ยง ณ หมู่บ้านราเมง
นาท่านชม สวนสัตว์ อะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็ นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงใน
แถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ ทางสวนสัตว์อนุญาตให้
ผู้เข้ าชมได้ เข้ าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็ นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือน
สวนสัตว์แห่งอื่น ๆ ไฮไลท์ ได้ แก่ อุโมงค์แก้ วผ่านสระว่ายน ้าของเหล่าเพนกวิน และ
โดมแก้ วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขวโลกและหมาป่
ั้
า ผู้เข้ าชมจะมองเห็น
ได้ อย่างชัดเจน ในส่วนของนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกับสัตว์ป่าพื ้นเมืองของฮอกไก
โด เช่น กวาง นกอินทรี เครน หมาป่ า และสัตว์อื่น ๆ จากทัว่ ทุกมุมโลก เช่น หมีขวั ้
โลก ลิง แมวใหญ่ และยีราฟ
อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ ย่านใจกลางเมืองบริเวณ ช้ อปปิ ้ งย่ านถนนเฮวะ (Heiwa Dori)
เป็ นถนนคนเดินหลักของเมืองอะซาฮิกาวะ สองข้ างทางเต็มไปด้ วยร้ านค้ าทัว่ ไป
ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านแบรนด์เนม และในฤดูร้อนจะมีแผงขายของสด ผักผลไม้ และ
อื่น ๆ มาเปิ ดขายกันอย่างคึกคัก ซึง่ ถนนแห่งนี ้เป็ นแนวแบ่งเขตระหว่างย่านธุรกิจ
ทางฝั่งตะวันออก กับย่านร้ านอาหาร และคลับ บาร์ ทางฝั่งตะวันตก เริ่มเปิ ดตังแต่
้ ปี
1972 นับเป็ นแห่งแรกของญี่ปนุ่ ที่จดั ให้ เป็ นถนนคนเดินแบบถาวร และยังมีระบบทา
ความร้ อนที่พื ้นเพื่อไม่ให้ น ้าแข็งจับจนลื่นในช่วงฤดูหนาวอีกด้ วย

เย็น

ท่ า นสามารถเดิ น ข้ ามฝั่ งถนนมายั ง อิ อ อ น ม อ ล ล์ (Aeon Mall) เป็ น
ห้ างสรรพสินค้ าที่นิยมในหมูน่ กั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่
ทันสมัยสไตล์ญี่ปนุ่ มีร้านค้ าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้ านจาหน่ายสินค้ าแฟชัน่
อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้ าน นอกจากนี ้ยังมีร้านเสื ้อผ้ าแฟชัน่ มากมาย
เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์
มาร์ เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้ น ซึ่งบางร้ านไม่ต้องเสียภาษี สินค้ าสาหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ส่วนร้ านอาหารก็มีให้ เลือกมากมายจาหน่ายอาหารหลายประเภท
ร้ านกาแฟ และศูนย์อาหารบริการ
รั บประทานอาหารเย็น ภายในศูนย์ อาหารของอิออนมอลล์
พักที่ ART ASAHIKAWA หรื อระดับเดียวกัน

วันที่3 ลานสกีชิกไิ ซ-โอตารุ -พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี -ซัปโปโร
เช้ า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ ลานสกีชิกิไซ (Shikisai no oka) เนินที่ราบกว้ างใหญ่ที่มีโรล
คุงและโรลจัง เป็ นหุ่นฟางขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของลานสกีแห่งนี ้ ท่าน
สามารถสนุกสนานกับลานกิจกรรมที่มีบริ การอยู่ที่นี่ ทังแบบ
้
Snow Raft เรื อยาง
ขนาดใหญ่ที่สามารถนัง่ เป็ นกลุม่ หรื อเดี่ยว ไหลลงจากเนินตามเนินเขาที่กาหนด
และยัง มี Banana Boat ที่ ล ากด้ วยสโนวโมบิวที่ลากซิกแซกตามสันเนิน สร้ าง
ความสนุกสนานตื่นเต้ นได้ มากเลยทีเดียว และ Sled สาหรับพาหนะส่วนตัว ที่
ไหล่ลงจากเนินสูง โดยใช้ ขาของผู้เล่นในการบังคับทิศทางความช้ าเร็ ว และยังมี
กิจกรรมหิมะต่างๆ เช่น ขับรถสโนว์โมบิว (ราคาไม่รวมอุปกรณ์เครื ่องเล่นต่างๆ)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้ รับความนิยมถ่ายภาพ มี
ฉากหลังเป็ นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้ างเสร็จในปี 1923 ถือว่า
เป็ นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้ เป็ นเส้ นทางขนถ่าย สินค้ าจากเรื อใหญ่ ลงสูเ่ รื อ
ขนถ่าย แล้ วนาสินค้ ามาเก็บไว้ ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และถมคลอง
ครึ่งหนึง่ ทาเป็ นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว้ ครึ่งหนึง่ ก็ได้ ทาการปรับปรุงเป็ น

เย็น

สถานที่ท่องเที่ยว ทังยั
้ งปรับปรุงทางเดินเลียบคลองด้ วยอิฐสีแดง อิสระให้ ท่านรูป
เป็ นที่ระลึก
จากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เช่น พิพธิ ภัณฑ์ กล่ อง
ดนตรีและเครื่องแก้ ว ที่รวบรวมกล่องดนตรี และเครื่ องแก้ วอันงดงามและหายากไว้
มากมาย ท่านสามารถเลือกซื ้อและเลือกชมสินค้ าพื ้นเมืองงานฝี มือต่าง ๆ อาทิเช่น
ตุ๊กตาแก้ ว ชาม แก้ ว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับร้ านขายกล่องดนตรี ซึง่ มีกล่องดนตรี
ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลือกเพลงต่าง ๆ ได้ ด้วยตัวของท่าน
เอง ร้ านขายเครื่ องแก้ ว ที่มีตงแต่
ั ้ กระดิง่ แก้ วอันจิ๋วไปจนถึงโคมระย้ า ร้ านขายขนม
อบต่างๆ ที่ท่านสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะร้ าน KITAKARO ซึง่ มีขนมแบบ
อบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ให้ อร่อยจนลืมอ้ วนกันเลยทีเดียว และเหมาะที่จะซื ้อของฝาก
เป็ นอย่างดี และยังมีอีกหนึง่ ร้ านที่ทา่ นต้ องมีเวลากับร้ านนี ้ คือร้ าน LeTAO ร้ าน
ชีสเค้ กแสนอร่อย ด้ วยบรรยากาศในร้ านตกแต่งด้ วยไม้ ที่แสนอบอุน่ ขับกล่อมด้ วย
เพลงสากลแบบมิวสิคบ๊ อกซ์
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้ าน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการปกครองของเกาะ ซึง่ เปรี ยบเสมือนประตูสู่ เกาะฮอก
ไกโด และเคยเป็ นสถานที่จดั โอลิมปิ คฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1972 ที่มีชื่อเสียงเป็ นอย่าง
มาก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร NANDA
บริ ก ารท่า นด้ว ย บุฟ เฟ่ ต์ ปิ้ งย่า งซี ฟู้ด จากทะเลสดๆ นานาชนิ ด ตัง้ แต่ห อย
นางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซี แลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น้า กัง้
ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์ นัน่ ก็คื อ ปูฮ อกไกโด นัน่ เอง ปูข องที ่นี่มี ใ ห้
เลื อกด้วยกัน 3 ชนิ ด ตัง้ แต่ขาปูยกั ษ์ ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตัวใหญ่ ที ่เรี ยง
รายกันอยู่บนเคาน์ เตอร์ ให้คุณเลื อกได้แบบไม่ อนั้
พักที่ La’GENT SAPPORO หรื อระดับเดียวกัน

วันที่4 อดีตศาลาว่ าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ ฟาร์ ค-ตลาดปลาโจไก-ซัปโปโรโดม
มิตซุย เอ้ าท์ เลท-ช้ อปปิ ้ งย่ านทานูกโิ คจิ-ย่ านซูซูกโิ นะ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

น าท่ า นชม- อดี ต อาคารที่ ว่ า การของฮอกไกโด (Former Hokkaido Govt.
Office Building) (ตึก อิ ฐ แดง) เป็ น ตึก สไตล์ นี โ อบารอค มี
ลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบหน้ าต่างเป็ น
เอกลักษณ์ เปรี ยบเสมือนอนุสาวรี ย์การบุกเบิกของฮอกไกโด
ปั จจุบนั ได้ รับการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกทางวัฒ นธรรมของ
ชาติ
- หอนาฬิ ก าประจ าเมื อ ง (CLOCK TOWER) เป็ นหอ
นาฬิกาที่ดารงอยู่ในฐานะสัญลักษณ์ ของซัปโปโร มีหน้ าปั ด
นาฬิกาทังสี
้ ่ด้านที่ทาจากอเมริ กา ปั จจุบนั ถือเป็ นหอนาฬิกาที่
เก่าแก่ที่สุดของญี่ ปุ่น และเป็ นสถานที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก
รู้จกั และนิยมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
- บริ เวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade) ซึ่ง
เป็ นสวนหย่อมขนาดใหญ่ ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองซัปโปโร มีความ
ยามถึง 1.5 กิโลเมตร บริ เวณเกาะกลางมีสวนหย่อมขนาด
ใหญ่ และยั ง เป็ นที่ ตัง้ ของหอคอยส่ ง สั ญ ญาณซั ป โปโร
SAPPORO TOWER ซึง่ สามารถขึ ้นไปชมวิวแบบพาโนรามา
ของเมืองซัปโปโรได้ เลยทีเดียว
ซึ่งบริ เวณนีใ้ นช่วงงาน เทศกาลหิมะซัป โปโร (Hokkaido
Snow Festiva) ครั้ งที่ 69 ประจาปี 2018 (จัดขึ ้นในระหว่าง
วัน ที่ 5-11 กุ ม ภาพัน ธ์ ) ซึ่ ง เป็ นงานเทศกาลฤดูห นาวสุด
ยิ่ ง ใหญ่ ป ระจ าปี ของเมื อ งฮอกไกโดที่ จัด ขึ น้ ในช่ ว งเดื อ น
กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็ นงานเทศกาลที่ได้ รับความสนใจจาก
ผู้คนทัง้ ในและต่างประเทศเป็ นจานวนมาก ซึ่งแต่ละปี จะมี
นักท่องเที่ ยวแห่เข้ าชมงานอย่างล้ นหลามโดยในปี ล่าสุดมี
ยอดผู้เ ข้ า ร่ ว มงานถึ ง 2 ล้ า นคนเลยที เ ดี ย ว อี ก ทัง้ ยัง เป็ น
กิจกรรมที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ของชาวญี่ปนุ่ เลยก็วา่ ได้

เที่ยง

- ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้ วย
ร้ านค้ า และร้ านอาหารกว่า 80 ร้ าน เรี ยงรายตลอดบล็อกขึ ้น
ไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็ นหนึ่ง ในตลาดที่ ใหญ่ที่สุด
ของเมือง ร้ านค้ าต่างๆ จาหน่ายอาหารทะเล เช่น ปู หอยเม่น
ทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่น ๆ
ในท้ องถิ่น เช่น ข้ าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคา
ก็เหมาะสม อาหารท้ องถิ่นที่ขึ ้นชื่อคือ Donburi
รับประทานอาหารเที่ยง (Japanese Hokkei Set)
นาท่านเดินทางสู่ ซัปโปโรโดม (Sapporo Dome) เป็ นสนามกีฬาในร่มขนาดยักษ์
สามารถจุผ้ ชู มได้ มากถึง 80,000 คน เปิ ดใช้ เมื่อปี 2001 ปัจจุบนั ใช้ เป็ นสนาม
สาหรับฝึ กซ้ อม ทีมเบสบอล Hokkaido Nippon-Ham Fighters และทีมฟุตบอล
Condasole Sapporo ซึง่ เมสซี่เจ (ชนาธิป สรงกระสินธ์) กองกลางทีมชาติไทย ก็
เล่นให้ กบั ทีมคอนซาโดเลซัปโปโร แห่งนี ้ด้ วยเช่นกัน ถ้ าพูดถึงความทันสมัยของ
สนามแห่งนี ้ ตัวสนามสามารถสลับชนิดของพื ้นได้ ระหว่างพื ้นหญ้ าจริงและพื ้นหญ้ า
เทียม ใช้ เวลาสลับพื ้นที่ประมาณ 5 ชัว่ โมงเท่านัน้ และยังเป็ นที่ใช้ จดั นิทรรศการ
หรื อคอนเสิร์ตต่างๆ ได้ อีกด้ วย นอกจากนี ้ยังมีจดุ ชมวิว ที่ทาเป็ นท่อยื่นออกมา
สามารถมองเห็นเมืองซัปโปโรได้ ที่ความสูง 53 เมตร
นาคณะเดินทางไปยัง MITSUI OUTLET PARK เอ้ าท์เลทซึง่ เปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรก
ในฮอกไกโด เพียบพร้ อมด้ วยสินค้ าสาหรับทุกคนตังแต่
้ แบรนด์ชนน
ั ้ าจาก
ต่างประเทศ สินค้ าแฟชัน่ หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและกิจกรรม
กลางแจ้ งและสินค้ าทัว่ ไป ประกอบด้ วยแบรนด์ดงั ถึง 130 แบรนด์ ซึง่ ในบรรดาแบ
รนด์ดงั เหล่านี ้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็ นแบรนด์ที่เพิ่งเปิ ดสาขาในฮอกไกโด และ 9
แบรนด์ที่เปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกในประเทศญี่ปนุ่ นอกจากนี ้ภายในห้ างยังมีศนู ย์อาหาร
ขนาดใหญ่ที่จไุ ด้ 650 ที่นงั่ เช่นเดียวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็ นพื ้นที่
ที่มีสินค้ าท้ องถิ่นและสินค้ าจากฟาร์ ม เอาท์เลทที่นี่จงึ เต็มไปด้ วยสรรพสิ่งให้ ชาวฮอก
ไกโดและนักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้ สมั ผัส

เย็น

อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ย่าน ถนนทานู กิ โคจิ แหล่งช้ อปปิ ง้ เก่าแก่ที่สื บทอดมา
ตังแต่
้ ยุคบุกเบิก เหมาะสาหรับจับจ่ายซือ้ หาของฝากจากฮอกไกโด เป็ นชุมชน
ร้ านค้ าประมาณ 200 ร้ านค้ า ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและ
ตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้ วยหลังคาโครงสร้ างที่รองรับทุก
สภาพอากาศ จึงสามารถใช้ งานได้ โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรื อหิมะแสงแดดเป็ น
แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่เต็มไปด้ วยความคึกคักมีชีวิตชีวา หรื อจะเดินเล่นชมเมืองที่ ย่ าน
ซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ยา่ นกินดื่มที่ใหญ่ที่สดุ ของเมืองซัปโปโร มัง่ คัง่ ด้ วยร้ านค้ า
และแวดล้ อมไปด้ วยร้ านอาหารแยะเต็มไปหมด แต่สาหรับราเมน แนะนาต้ องไปที่
ซอยนี ้คือ “Ramen Yokocho” เป็ นซอยราเมน สามารถเลือกร้ านตามความชอบ
ทังชนิ
้ ดเส้ นราเมนน ้าซุปรสชาติและเครื่ องเคราต่าง ๆ
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ La’GENT SAPPORO หรื อระดับเดียวกัน

วันที่5 ซัปโปโร-กรุ งเทพฯ-สุวรรณภูมิ
เช้ า

09.55 น.

16.35 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาทานเดิน ทางสู่ส นามบิน ชิโ ทเซ่ เพื่อ เดิน ทางกลับ สู่ก รุง เทพฯ ตรวจเช็ค
เอกสารและสัมภาระ
ออกเดิ น ทางจากเมื อ งซั ป โปโร กลับ กรุ ง เทพฯ โดยสายบิ น Asia Atlantic
Airlines เที่ยวบินที่ HB7905 (ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 8.30 ชัว่ โมง)
*บริการอาหารร้ อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺
โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
** ปล. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ากว่ า 2 ปี ราคา 9,500.-**
**ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และหัวหน้ าทัวร์
ท่ านละ 1,500 บาท(ขออนุญาติเก็บทริปที่สนามบินก่ อนเดินทาง)
สาหรั บลูกค้ าท่ านที่ไม่ เอาตั๋วเครื่ องบิน หักค่ าตั๋วออก 10,000 บาท

วันเดินทาง
21-25 ม.ค.61
22-26 ม.ค.61
28 ม.ค.-01 ก.พ.61
29 ม.ค.-02 ก.พ61
04-08 ก.พ.61
05-09 ก.พ.61
11-15 ก.พ.61
12-16 ก.พ.61
18-22 ก.พ.61
19-23 ก.พ.61
25 ก.พ.-01 มี.ค.61
26 ก.พ.-02 มี.ค.61
04-08 มี.ค.61
05-09 มี.ค.61
11-15 มี.ค.61
12-16 มี.ค.61
18-22 มี.ค.61
19-23 มี.ค.61
25-29 มี.ค.61
26-30 มี.ค.61

ผู้ใหญ่
28,900.28,900.28,900.28,900.42,900.42,900.34,900.34,900.34,900.34,900.34,900.34,900.32,900.32,900.32,900.32,900.32,900.32,900.32,900.32,900.-

เด็ก
28,900.28,900.28,900.28,900.42,900.42,900.34,900.34,900.34,900.34,900.34,900.34,900.32,900.32,900.32,900.32,900.32,900.32,900.32,900.32,900.-

พักเดี่ยว
8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.-

อัตราค่ าบริการรวม
▪ ค่าตัว๋ เครื่ องบินโดยสารชันประหยั
้
ด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื ้อเพลิง
▪ ค่าที่พกั ห้ องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
** ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตี ยง+1 ที ่นอนเสริ ม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทอาจมี การจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป หรื ออาจมี ค่าใช้จ่ายบางส่ วน
เพิ่มเติ ม **
▪ ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ

▪ ค่าเข้ าชม ดังที่ระบุในรายการ
▪ ค่ารถนาเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
▪ ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
▪ ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนุ่ กรณีประกาศให้ กลับมายื่นร้ องขอวีซา่ อีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปนุ่ ได้
ประกาศยกเว้ นการยื่นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทยสาหรับผู้ที่ประสงค์พานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่
เกิน 15 วัน)
▪ ค่าปรับ สาหรับน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากสายการบินกาหนด (23 กิโลกรัม)
▪ ค่าทาหนังสือเดินทาง
▪ ค่าธรรมเนียมเชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
▪ ค่ าทิปคนขับรถ วันล่ ะ 1,500 บาทต่ อทิป (ค่าทิ ปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
▪ ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
▪ กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรี ยมเงินมัดจา 15,000 บาท พร้ อมกับเตรี ยม
เอกสารส่งให้ เรี ยบร้ อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทาการจองแล้ ว
▪ การชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์
ให้ เรี ยบร้ อยก่อนกาหนด เนื่องจากทางบริ ษัทต้ องสารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
▪ หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ตา่ งจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น รวมถึงการล่าช้ าของ
สายการบินระหว่างประเทศ
▪ หากในคณะของท่านมี ผ้ ูต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

กรณียกเลิกการเดินทาง
▪ ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทังหมด
้ (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ตามกาหนด
ของแต่ละสายการบินก่อนการเดินทาง)
หมายเหตุ
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 30 ท่าน ใน
กรณีนี ้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ทงหมด
ั ้ หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าต้ องการ
▪ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และอุบตั ิเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้ น
▪ กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริ ษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
▪ หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน

