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เที่ยง

ค่า

โรงแรมที่พัก
-

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ -ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
TG670 23.45-08.30+1
2
SOUNKYO GRAND
HOTEL
ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมูบ่ ้ านราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว
หรือเทียบเท่ า
(Onsen)
3
ART ASAHIKAWA HOTEL
น ้าตกริวเซ-กิงกะ-มอนเบ็ทสึ-ล่องเรื อตัดน ้าแข็ง “Garinko II” อะซาฮิ
หรือเทียบเท่ า
กาวะ-อิออน มอลล์
4
SMILE HOTEL PREMIUMหรื อ
ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี
เทียบเท่ า
เมืองซัปโปโร
5
SMILE HOTEL PREMIUMหรื อ
ศาลาว่าการ-หอนาฬกิ า-สวนโอโดริ -ตลาดปลาโจไก
เทียบเท่ า
มิตซุยเอ้ าท์เลท-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ
6
ซัปโปโร (ชิโทเซ่)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ
TG671 10.30-15.30
วันที่ 1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
20.30 น.
คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้ โ ดยสารขาระหว่ า งประเทศชัน้ 4 สนามบิน สุ วรรณภู มิ ประตูท างเข้ า หมายเลข 2
เคาน์ เตอร์ เช็คอิน D สายการบินไทย โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทรอให้ การต้ องรับ พร้ อมทัง้ แจกเอกสารในการเดินทาง
และอานวยความสะดวก
23.45 น.
ออกเดินทางสูส่ นามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชัว่ โมง)

วันที่ 2 ชิโทเซ่ -อะซาฮิกาวะ-หมู่บานราเมง-สวนสัตว์ อะซาฮิยามะ-อิออน มอลล์
08.30 น.
เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาที่ญ่ ีปุ่น เร็วกว่ าเมืองไทย 2 ชั่วโมง)
ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋ าสัมภาระ ***สาคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุ ญาตให้ นา
อาหารสด จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ ***
นาท่านเดินทางสู่ อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมืองซัปโปโร เป็ นเมือง
หนึ่งในบริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมืองแห่งนีอ้ ุดมไปด้ วยแม่นา้ ลาธารหลายสายและล้ อมรอบไปด้ วยภูเขา
และยังเป็ นเมืองที่หนาวที่สดุ ของญี่ ปนุ่ แล้ วนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมง เป็ นหมู่บ้านที่รวมร้ านราเมนชื่อดังของ
เมืองจานวน 8 ร้ านไว้ ภายในหมู่บ้านแห่งนี ้ ซึ่งมีประวัติความเป็ นมาอันยาวนานตังแต่
้ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดย
การผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน และเปิ ดหมูบ่ ้ านราเมนขึ ้นในปี 1996 เพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็ นความภาคภูมิใจ

เที่ยง

เย็น

วันที่ 3
เช้ า

ของเมืองอะซาฮิกาวะให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ าง นอกจากนัน้ ภายในบริ เวณหมู่บ้านยังมีศนู ย์การค้ า และศาลเจ้ าเพื่อให้
คูร่ ักมาขอพรเพื่อให้ ชีวติ คูร่ ้ อนแรงเหมือนน ้าซุปและยืนยาวเหมือนเส้ นบะหมี่จากเทพเจ้ า 2 องค์
รับประทานอาหารเที่ยง ณ หมู่บ้านราเมง (1)
นาท่านชม สวนสัตว์ อะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็ นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวะ
กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่ง ทางสวนสัตว์ อ นุญ าตให้ ผ้ เู ข้ า ชมได้ เ ข้ า ชมสัตว์ นานาชนิ ดจากหลากหลายมุม มอง เป็ น
เอกลักษณ์ ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่น ๆ ไฮไลท์ ได้ แก่ อุโมงค์แก้ วผ่านสระว่ายนา้ ของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้ ว
ขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขวโลกและหมาป่
ั้
า ผู้เข้ าชมจะมองเห็นได้ อย่างชัดเจน ในส่วนของนิทรรศการจะ
แสดงเกี่ยวกับสัตว์ป่าพื ้นเมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทรี เครน หมาป่ า และสัตว์อื่น ๆ จากทั่วทุกมุมโลก เช่น
หมีขวโลก
ั ้ ลิง แมวใหญ่ และยีราฟ จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว (Sounkyo Hot Spring) เป็ นเมื่อท่องเที่ยวรี
สอร์ ทน ้าพุร้อนออนเซน ตังอยู
้ ่ทางทิศเหนือของ อุทยานแห่งชาติไดเซสึซัง (Daisetsuzan National Park) ซึ่งเป็ นพื ้นที่
ในหุบเขาแคบ ขนาบข้ างด้ วยป่ าหน้ าผาสูง 100 เมตร และมีศนู ย์บริการประจาหมูบ่ ้ าน ห้ องอาบนา้ ออนเซนหลายแห่ง
และน ้าตก 2 แห่งที่สวยงาม นอกจากนีย้ ังเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการเดินป่ าที่ใกล้ กับ ภูเขาคุโรดาเกะ (Mount Kurodake)
อีกด้ วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2)
พักที่ SOUNKYO GRAND หรือระดับเดียวกัน
อิสระให้ ท่านอาบนา้ แร่ รวมแบบญี่ปนุ่ (ออนเซน)

นา้ ตกริวเซ-นา้ ตกกิงกะ-มอนเบ็ทสึ-ล่ องเรือตัดนา้ แข็ง “Gainko II”
อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (3)
นาท่านชม นา้ ตกริวเซ และน ้าตกกิงกะ น ้าตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็ นริ ว้ สวยงาม นา้ ตกทัง้ สองสาย
ตังอยู
้ ่ห่างกันเพียง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็นได้ ง่าย นา้ ตกริ วเซ ซึ่งถูกเรี ยกว่าเป็ น “นา้ ตกแห่งดาวตก” เพราะ
สายน ้าเส้ นใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา เวลาถูกแสงอาทิตย์จะแลดูคล้ ายดาวตก เคียงคูก่ บั น ้าตกกิงกะ หรื อ “นา้ ตกแห่ง
แม่น ้าสีเงิน” ซึ่งในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทัง้ สองสายนีจ้ ะกลายเป็ นนา้ แข็ง รูปร่ างแปลกตา แล้ วนาคณะเดินทางไปยัง
เมืองมอนเบ็ทสึ (Monbetsu) เป็ นเมืองที่อยู่ติดกับ ทะเลโอคอทสก์ (Okhotsk Sea) ซึ่งในช่วงฤดูหนาวท่านจะ
สามารถชม ธารน ้าแข็ง (Drift ice) จะปรากฏขึ ้นแค่ในบริ เวณอาร์ กติก และแอนตาร์ กติกเซอร์ เคิลเท่านัน้ แต่สาหรับ
ญี่ปนุ่ ท่านสามารถเห็นธารน ้าแข็งได้ ในฤดูหนาวของฮอกไกโด เชิญชมธารนา้ แข็งที่ปกคลุมพื ้นผิวมหาสมุทรอันกว้ าง
ใหญ่ไพศาล

เที่ยง

เย็น

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่าน ล่ องเรื อตัดนา้ แข็ง (Garinko II) เป็ นไฮไลท์หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ เรื อ Garinko II สีแดงจะวิ่งตัดทะเล
น ้าแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก์ นาท่านชมก้ อนนา้ แข็งที่ลอยมาจากขัวโลกเหนื
้
อ Drift Ice ในช่วงปลายฤดู
หนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดิมเรื อนี ้ใช้ เพื่อสารวจน ้ามันในรัฐอลาสก้ า เริ่ มนามาใช้ เป็ นกิจกรรมท่องเที่ยวตังแต่
้ ปี
2004 (การล่องเรื อแต่ละรอบใช้ เวลา 45 นาที-1 ชัว่ โมง)
กรณี สภาพอากาศไม่ดี เรื อตัดนา้ แข็งไม่สามารถวิ่งได้ นาท่านไปที่ หอคอยโอคอทสก์ (Okhotsk Tower) ซึ่งเป็ น
หอคอยที่ยื่นออกไปในทะเล ตรงท่าเรื อมอนเบ็ทสึ จากหอคอยแห่งนี ้นักท่องเที่ยวสามารถมองดูทะเลนา้ แข็งได้ ทงั ้ จาก
ด้ านบนและด้ านล่างสภาพทะเลน ้าแข็งจากใต้ นา้ แบ่งออกเป็ น 4 ชัน้ (รวมชัน้ ใต้ นา้ ) คือ ชัน้ ที่ 1 Okhotsk Hall
ทางเข้ าเชื่อมกับท่าเรื อ จัดแสดงความเป็ นมาของหอคอยแห่งนี ้ และมีร้านขายของที่ระลึก ชัน้ ที่ 2 Observation Hall
จัดแสดงเกี่ยวกับทะเลโอคอทสก์ และสิ่งมีชีวิตในทะเลนา้ แข็ง เช่น ตัว คลิโอเนะ เครื่ อ งมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ สารวจ
เกี่ยวกับทะเลน ้าแข็ง ชัน้ ที่ 3 Panorama Hall เป็ นห้ องสาหรับชมวิวแบบ 360 องศา ในวันที่ฟ้าโปร่ งสามารถมองเห็น
วิวได้ ไกลถึงคาบสมุทรชิเรโตโกะ และ ชัน้ B1 Aqua Gate ลงไปใต้ ทะเลลึก 7.5 เมตร เพื่อชมสัตว์ทะเลในอวาเรี่ ยม
เล็กๆ และมีช่องหน้ าต่างที่มองเห็นสภาพใต้ ทะเล ณ ขณะนันอี
้ กด้ วย
จากนันน
้ าท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ที่ อิออน มอลล์ (Aeon Mall) เป็ นห้ างสรรพสินค้ าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนั สมัยสไตล์ญี่ปนุ่ มีร้านค้ าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้ านจาหน่ายสินค้ าแฟชั่น อาหาร
สดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้ าน นอกจากนี ้ยังมีร้านเสื ้อผ้ าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store,
Capcom games arcade และซุปเปอร์ มาร์ เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้ น ซึ่งบางร้ านไม่ต้อ งเสียภาษี สิน ค้ าสาหรั บ
นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้ านอาหารก็มีให้ เลือ กมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท ร้ านกาแฟ และศูนย์
อาหารบริการ
อิสระอาหารค่า ภายในศูนย์ อาหารของอิออน มอลล์
พักที่ ART ASAHIKAWA หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4 ลานสกีชกิ ิไซ-โอตารุ-พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี -JTC DUTY FREE-ซัปโปโร
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (5)
นาคณะเดินทางสู่ ลานสกีชกิ ิไซ (Shikisai no oka) เนินที่ราบกว้ างใหญ่ ที่มีโรลคุงและโรลจัง เป็ นหุ่นฟางขนาดใหญ่
ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของลานสกีแห่งนี ้ ท่านสามารถสนุกสนานกับลานกิจกรรมที่มีบริ การอยู่ที่นี่ ทัง้ แบบ Snow Raft เรื อ
ยางขนาดใหญ่ที่สามารถนั่งเป็ นกลุ่ม หรื อเดี่ยว ไหลลงจากเนินตามเนินเขาที่กาหนด และยังมี Banana Boat ที่ลาก
ด้ วยสโนว์
โมบิวที่ลากซิกแซกตามสันเนิน สร้ างความสนุกสนานตื่นเต้ นได้ มากเลยทีเดียว และ Sled สาหรับพาหนะส่วนตัว ที่
ไหล่ลงจากเนินสูง โดยใช้ ขาของผู้เล่นในการบังคับทิศทางความช้ าเร็ ว และยังมีกิจกรรมหิมะต่างๆ เช่น ขับรถสโนว์โม
บิว (ราคาไม่รวมอุปกรณ์ เครื ่องเล่นต่างๆ)
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ ของเมืองโอตารุที่ได้ รับความนิยมถ่ายภาพ มีฉากหลังเป็ นหลังคาอาคารก่ออิฐ
แดง โดยคลองโอตารุสร้ างเสร็จในปี 1923 ถือว่าเป็ นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้ เป็ นเส้ นทางขนถ่าย สินค้ าจากเรื อ
ใหญ่ ลงสูเ่ รื อขนถ่าย แล้ วนาสินค้ ามาเก็บไว้ ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และถมคลองครึ่ งหนึ่งทาเป็ นถนนหลวง
สาย 17 ส่วนที่เหลือไว้ ครึ่ งหนึ่งก็ได้ ทาการปรับปรุงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว ทัง้ ยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลองด้ วยอิฐสี
แดง อิสระให้ ท่านรูปเป็ นที่ ระลึก จากนัน้ อิสระให้ ท่านเดินเล่นชมเมือ งโอตารุ ตามอัธยาศัย เช่น พิพิธภัณ ฑ์ กล่ อ ง
ดนตรีและเครื่องแก้ ว ที่รวบรวมกล่องดนตรี และเครื่ องแก้ วอันงดงามและหายากไว้ มากมาย ท่านสามารถเลือกซือ้
และเลือกชมสินค้ าพื ้นเมืองงานฝี มือต่าง ๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาแก้ ว ชาม แก้ ว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับร้ านขายกล่องดนตรี
ซึ่งมีกล่องดนตรี ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลือกเพลงต่าง ๆ ได้ ด้วยตัวของท่านเอง ร้ านขายเครื่ อง
แก้ ว ที่มีตงแต่
ั ้ กระดิง่ แก้ วอันจิ๋วไปจนถึงโคมระย้ า ร้ านขายขนมอบต่างๆ ที่ท่านสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะร้ าน
KITAKARO ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ให้ อร่ อยจนลืมอ้ วนกันเลยทีเดียว และเหมาะที่จะซือ้ ของฝากเป็ น
อย่างดี และยังมีอีกหนึ่งร้ านที่ท่านต้ องมีเวลากับร้ านนี ้ คือร้ าน LeTAO ร้ านชีสเค้ กแสนอร่อย ด้ วยบรรยากาศในร้ าน
ตกแต่งด้ วยไม้ ที่แสนอบอุ่น ขับกล่อมด้ วยเพลงสากลแบบมิวสิคบ๊ อ กซ์ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวง
ของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการปกครองของเกาะ ซึ่งเปรี ยบเสมือนประตูสู่ เกาะฮ
อกไกโด และเคยเป็ นสถานที่จัดโอลิมปิ คฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1972 ที่มีชื่อเสียงเป็ นอย่างมาก นาท่านสู่ JTC DUTY
FREE ชอปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษีตา่ งๆ ตามอัธยาศัย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7)
พักที่ SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5 อดีตศาลาว่ าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ ฟาร์ ค-ตลาดปลาโจไก
มิตซุย เอ้ าท์ เลท-ช้ อปปิ ้ งย่ านทานูกิโคจิ-ย่ านซูซูกิโนะ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (8)
นาท่ านชมอดีตอาคารที่ว่าการของฮอกไกโด (ตึกอิฐแดง) เป็ นตึกสไตล์นี
โอบารอค มีลักษณะพิเศษที่ มีหลังคายอดแหลมและกรอบหน้ าต่างเป็ น
เอกลักษณ์ เปรี ยบเสมือนอนุสาวรี ย์การบุกเบิกของฮอกไกโด ปั จจุบนั ได้ รับ
การขึน้ ทะเบี ย นเป็ น มรดกทางวัฒ นธรรมของชาติ จากนัน้ ผ่า นชม หอ
นาฬิกาประจาเมือง (CLOCK TOWER) เป็ นหอนาฬกิ าที่ดารงอยู่ในฐานะ
สัญลักษณ์ของซัปโปโร มีหน้ าปั ดนาฬิกาทั ้งสี่ด้านที่ทาจากอเมริ กา ปั จจุบนั
ถือ เป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สดุ ของญี่ ปนุ่ และเป็ นสถานที่นักท่องเที่ ยวทั่ว
โลกรู้ จั ก และนิ ย มถ่ า ยรู ป เป็ นที่ ร ะลึ ก และน าท่ า นไปยั ง บริ เ วณ
สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade) ซึ่งเป็ นสวนหย่อมขนาดใหญ่
ตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองซัปโปโร มีความยามถึง 1.5 กิโลเมตร บริ เวณเกาะกลาง
มีสวนหย่อมขนาดใหญ่ และยังเป็ นที่ตงของหอคอยส่
ั้
งสัญญาณซัปโปโร จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง ตลาดปลาโจ
ไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้ วยร้ านค้ า และร้ านอาหารกว่า 80 ร้ าน เรี ยงรายตลอดบล็อกขึ ้นไปนอกตลาด
ขายส่งซัปโปโร เป็ นหนึ่งในตลาดที่ ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้ านค้ าต่างๆ จาหน่ายอาหารทะเล เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่
ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่น ๆ ในท้ องถิ่น เช่น ข้ าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็
เหมาะสม อาหารท้ องถิ่นที่ขึ ้นชื่อคือ Donburi
เที่ยง
อิสระอาหารเที่ยง เพื่อให้ ท่านได้ ลมิ ้ รสชาติอาหารทะเลสดๆ ที่ตลาดปลาโจไก
นาท่านสู่ JTC DUTY FREE อิสระให้ ท่านเลือกซื ้อสินค้ าปลอดภาษี เช่น เสื ้อผ้ า นา้ หอม ตามอัธยาศัย จากนัน้ อิสระ
ให้ ท่านช้ อปปิ ง้ ที่ย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้ อปปิ ง้ เก่าแก่ที่สืบทอดมาตังแต่
้ ยุคบุกเบิก เหมาะสาหรับจับจ่ายซือ้ หา
ของฝากจากฮอกไกโด เป็ นชุมชนร้ านค้ าประมาณ 200 ร้ านค้ า ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและ
ตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้ วยหลังคาโครงสร้ างที่รองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใช้ งานได้
โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรื อหิมะแสงแดดเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่เต็มไปด้ วยความคึกคักมีชีวติ ชีวา หรื อจะเดินเล่นชมเมืองที่
ย่ านซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ย่านกินดื่มที่ใหญ่ที่สดุ ของเมืองซัปโปโร มัง่ คัง่ ด้ วยร้ านค้ าและแวดล้ อมไปด้ วยร้ านอาหาร
แยะเต็มไปหมด แต่สาหรับราเมน แนะนาต้ องไปที่ซอยนีค้ ือ “Ramen Yokocho” เป็ นซอยราเมน สามารถเลือกร้ าน
ตามความชอบ ทังชนิ
้ ดเส้ นราเมนน ้าซุปรสชาติและเครื่ องเคราต่าง ๆ
เย็น
อิสระรั บประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาอย่ างคุ้มค่ า
ท่ าน นาท่ านพักที่ SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือเทียบเท่ า
วันที่6 ซัปโปโร-กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (9)
นาทานเดินทางสู่สนามบินชิโทเซ่ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
10.30 น.
ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 8.30 ชัว่ โมง) *บริการอาหารร้ อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
15.30 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กาหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้ องคู่)
09-14 ม.ค.62
42,999
11-16 ม.ค.62
45,999
12-17 ม.ค.62
44,999
17-22 ม.ค.62
45,999
18-23 ม.ค.62
45,999
19-24 ม.ค.62
44,999
24-29 ม.ค.62
45,999
25-30 ม.ค.62
45,999
26-31 ม.ค.62
44,999
31 ม.ค.-05 ก.พ.62
45,999
14-19 ก.พ.62
45,999
15-20 ก.พ.62
45,999
16-21 ก.พ.62
45,999
21-26 ก.พ.62
45,999
22-27 ก.พ.62
45,999
23-28 ก.พ.62
44,999
28 ก.พ.-05 มี.ค.62
45,999
01-06 มี.ค.62
45,999
02-07 มี.ค.62
44,999
06-11 มี.ค.62
45,999
08-13 มี.ค.62
45,999
09-14 มี.ค.62
44,999
** ปล. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ **

เด็กอายุต่ากว่ า 2 ปี (พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน)
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ านละ
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900

* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง **
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศและฤดูกาล
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี เ้ ฉพาะนั กท่ องเที่ยว ที่ถือหนั งสือเดินทางไทยเท่ านั น้ กรณี ถือหนั งสือเดินทางต่ างประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่ านละ 100 USD. หรือ (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็ นต้ น โดยมิต้อ งแจ้ งให้ ท ราบล่ วงหน้ า การบริ การของรถบัส น าเที่ ยวญี่ ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ ปุ่น สามารถ
ให้ บริการวันละ 10 ชั่วโมง อาทิเช่ น เริ่มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้ องถึงโรงแรมเรียบร้ อยแล้ ว) การให้ บริการในแต่ ละ
วัน ไม่ สามารถเพิ่มเวลาการใช้ รถบัสได้ ทัง้ นีม้ ัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับ
สภาพการจราจร ณ วันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลัก
อัตราค่ าบริการรวม
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชันทั
้ ศนาจร) รวมทัง้
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ และค่าธรรมเนียมน ้ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ
 ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้ องละ 2 ท่ าน เท่ านัน้ !! เตียง DBL)
เนื่องจากโรงแรมอยู่ในตัวเมือง ติดแหล่ งช้ อปปิ ้ ง ห้ องจะมีขนาดเล็ก จึงไม่ สามารถเสริมเตียงได้
**ในกรณีที่ท่านมีผ้ ูเดินทาง 3 ท่ าน และจองห้ องพักแบบ TRIPLE ทางบริษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสม
ต่ อไป หรืออาจมีการจัดห้ องพักให้ พักร่ วมกับคณะผู้เดินทาง กรณี ต้องการพักเดี่ยวมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม ท่ านละ 10,900
บาท **
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (กรณี เสียชีวิต) วงเงิน 500,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล) ** ไม่
รวมประกันสุขภาพ **
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก เป็ นต้ น
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
 ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ เครื่ องบิน สาหรับผู้ที่ไปและ/หรื อกลับ ไม่พร้ อมพร้ อมคณะ (สอบถามค่าใช้ จ่ายกับเจ้ าหน้ าที่)
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋ าสัมภาระมีน ้าหนักเกินกว่าที่ทางสายการบินกาหนด หรื อมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนุ่ กรณีประกาศให้ กลับมายื่นร้ องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ ปนได้
ุ่ ประกาศยกเว้ นการยื่นวีซ่า
เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทยสาหรับผู้ที่ประสงค์พานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน)
 ค่ าธรรมเนี ยมทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่ าน ตลอดการเดินทาง
(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
 กรุณาจองทัวร์ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่ านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากส่ งเอกสารจองทัวร์
 ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนัน้ ถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ และไม่ คืนค่ ามัดจาทัวร์
เนื่องจากทางบริษัทต้ องสารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน
 หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ตา่ งจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น

 หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณียกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น และหากเป็ นกรณีการเดินทางที่บริษัทฯต้ องทาการวางการั นตีค่ามัดจาหรื อซือ้
ขาดแบบมีเงื่อนไข และหรือเที่ยวบินเหมาลา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่ านตัวแทน
ในประเทศหรือต่ างประเทศ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่ าจองค่ าทัวร์ แล้ ว ไม่ สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ ทุกกรณี และ
กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ ้น รวมถึง เมื่อ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การ
รายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทังสิ
้ ้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับ พร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาค่าใช้ จ่าย
ส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดลาดับที่นงั่ ทางสายการบินจะเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริ ษัทไม่สามารถเข้ า
ไปแทรกแซงได้
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 5 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 30 ท่าน ในกรณี นีบ้ ริ ษัทฯ
ยินดีคืนเงินให้ ทงหมด
ั ้ หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าต้ องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สญ
ู หาย สูญเสีย หรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และอุบตั ิเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้ น
3. กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ
ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
4. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
 การเดินทางในแต่ ละครั ง้ จะต้ องมีผ้ ูเดินทาง 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าจานวนผู้เดินทางไม่ ครบตามจานวนดังกล่ าว ทางบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง
 กรณี ท่านมีการเดินทางด้ วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้ องรบกวนแจ้ งให้ กับเราทราบ ณ วันที่ จองทัวร์ หากไม่มีการแจ้ งเรื่ องไว้ จะไม่
สามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และภาษี ตวั๋ ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
 บริ ษัท ฯ จะไม่รั บผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยื นยันจากบริ ษัทฯ อี กครั ง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองโรงแรมที่ พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว

โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 การจัดการเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบ
ั กรุ๊ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะ
ขอเปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความพร้ อมให้ บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ ปนุ่ หรื อวันเสาร์ -อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้ เวลาในการท่องเที่ ยว
และช้ อปปิ ง้ แต่ละสถานที่ น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริ หารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่ วมมือจากผู้
เดินทางในบางครัง้ ที่ต้องเร่งรี บ เพื่อให้ ได้ ท่องเที่ยวตามโปรแกรมตามที่เรี ยนเสนอ
 การบริ การของรถบัสนาเที่ ยวญี่ ปนตามกฎหมายของสามารถให้
ุ่
บริ การวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์
และคนขั บ จะเป็ นผู้ บริ หารเวลาตามความเหมาะสมทั ง้ นี ข้ ึ น้ อ ยู่ กั บ สภาพการจ ราจรในวั น เดิ น ทางนั น้ ๆ เป็ นหลั ก
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าบริ การที่ ท่านชาระกับทางบริ ษัทฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษัทฯได้ ชาระให้ กับบริ ษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมา
ขาดเช่นกัน ดังนันหากท่
้
านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ ท่านไม่ได้ ท่องเที่ยวพร้ อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ า -ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่ นๆ รวมถึงไกด์จะไม่
สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้ องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษัทฯ จะทาหน้ าที่ประสานงานและ
เจ้ าหน้ าที่จะทาการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้ าของสายการบิน , อุบตั ิเหตุ,
ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิง่ ของสูญหายตามสถานที่ตา่ ง ๆ ที่เกิดเหนืออานาจควบคุมของบริษัท
 บริ ษัทฯ จะทาหน้ าที่ เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้ องค่าชดใช้ จากสายการบิน , โรงแรมหรื อบริ ษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ต่างๆ ทัง้ นี ท้ างบริ ษัทฯ จะยึดถื อและคานึงถึง
ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าส่วนมากเป็ นสาคัญ
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่าง ๆ แล้ ว
เอกสารที่ลูกค้ าต้ องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ปนุ่ ประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศ ซึ่งมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้ าประเทศได้ นนั ้ จะต้ องผ่าน
การพิจ ารณาจากเจ้ าหน้ าที่ ตรวจคนเข้ าเมือ งก่อ นจึงจะสามารถเข้ าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทาง
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ าประเทศ หรื อขอตรวจเอกสารที่ นามา เช่น ตั๋วเครื่ องบินขากลับ หรื อ
เอกสารอื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้ องใช้ ในการพิจารณาได้ แก่
(1) ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทฯ เตรี ยมให้ )
(2) สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พานักในญี่ปนุ่ ได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต)
(3) ชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ เช่น โรงแรมที่พกั (ทางบริษัทฯ เตรี ยมให้ )
(4) กาหนดการเดินทาง ในช่วงระยะเวลาที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทฯ เตรี ยมให้ )
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
(1) หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่อย่างน้ อย 6 เดือน

(2) กิจกรรมใด ๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้ องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย แลเข้ าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานักระยะสัน้
(3) ในขันตอนของการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
(4) เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ ปนุ่ มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัตทิ ี่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
*** ขอความกรุณาทุกท่ านอ่ านและศึกษาข้ อมูลทั้งหมดก่ อนการจอง
เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจที่ตรงกันระหว่ างท่ านและบริษัทฯ ***

บริการเพิ่มเติม Wifi เล่ นเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป

