“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

กำหนดกำรเดินทำง
09 – 13 ม.ค. 2019
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2019
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2019
วันที่

กำหนดกำรเดินทำง

1

กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ ( 23.45-08.30 )

2

ชิโตเซ่ – อำซำฮิกำว่ ำ – หมู่บ้ำนรำเม็ง – สวนสัตว์ อำซำฮิยำม่ ำ
– พิพธิ ภัณฑ์ ถำ้ นำ้ แข็ง คำมิกำว่ ำ – มอมเบ็ทสึ

3

4
5

มอมเบ็ทสึ – ล่ องเรื อตัดนำ้ แข็ง – พิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยำศำสตร์
ทะเลนำ้ แข็งโอค็อตสค์ – โซอุนเคียว – นำ้ ตกกิงกะ & นำ้ ตกริว
เซย์ – “เทศกำลนำ้ แข็งโซอุนเคียว”
โซอุนเคียว –ลำนสกี ชิคไิ ซ โนะ โอกะ รีสอร์ ท – ซัปโปโร –
ศำลเจ้ ำฮอกไกโด – ช้ อปปิ้ งซึซึกโิ นะ – “เทศกำลประดับไฟซัป
โปโร” – ซัปโปโร
สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ( 10.45-16.45 )

รำคำ

45,900.เช้ ำ

เทีย่ ง

ค่ำ

โรงแรม

✈







 MOMBETSU PRINCE
HOTEL HOTEL OR SIMILAR
 SOUNKYO KANKO
 HOTEL OR SIMILAR

HOTEL





-


✈

-

-

SMILE PREMIUM
SAPPORO HOTEL OR
SIMILAR

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่

2000

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่ อนเวลำเครื่ องออก 60 นำที และไม่ มปี ระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่ อง
ดังนั้นผู้โดยสำร จำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่ อนเวลำเครื่ องออกอย่ ำงน้ อย 45 นำที ***

2345

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 670
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

ชิโตเซ่ – อำซำฮิกำว่ ำ – หมู่บ้ำนรำเม็ง – สวนสัตว์ อำซำฮิยำม่ ำ – พิพธิ ภัณฑ์ ถำ้ นำ้ แข็ง คำมิกำว่ ำ – มอมเบ็ทสึ

0830

ถึงสนำมบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอำทิตย์ อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “เมื อ งอำซำฮิ ก ำว่ ำ ” เมื อ งที่ มี ข นาดใหญ่ เ ป็ นอัน ดับ สองรองจากซัป โปโร ได้ชื่ อ ว่า เป็ นหลัง คา
ของ ฮอกไกโดและเป็ นเมืองที่หนาวที่ สุดแห่ งหนึ่ งของญีปุ่น เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเม็งแห่ งอำซำฮีกำว่ ำ”
ศู นย์รวมร้ านราเม็งติ ดอันดับของเมื องอาซาฮี กาว่าและของเกาะฮอกไกโด ... หมู่บ้านแห่ งนี้ ประกอบด้วยร้ า น
ราเม็งที่มีชื่อเสี ยง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันทาราเม็งของตนเองให้อร่ อยที่สุด เพื่อสื บทอดมรดกทางปั ญญาที่ ถ่ายทอดกันมา
และยกระดับคุ ณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮี กาว่าเพื่อให้เป็ นที่ เลื่ องลือไปทัว่ โลก ... อิ สระให้ท่านได้เลื อก
ลิ้มลองรสชาติของราเม็งร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่ อยแน่นอน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์ อำซำฮิยำม่ ำ” เป็ นสวนสัตว์แห่ งเมืองหนาวท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลาย
สายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นโซนขั้วโลก ... นาท่านตื่นตากับ “นกเพนกวิน” เดิ นอวดความน่ ารักภายในสวน
สัตว์ให้ท่านได้บนั ทึกภาพอย่างใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ าที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ าได้อย่างใกล้ชิดถึง
360 องศา ... “หมีขำว ขั้วโลก” ที่เดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักที่หาชมได้ยากไม่ตอ้ งไปไกลถึงขั้วโลก ... พร้อมชม
ความซุกซนของ “แพนด้ ำแดง” ... เฝ้าชมความสง่างามของ “เสื อพันธุ์ไซบีเรี่ยน” และ “ฝูงสุ นัขจิง้ จอก” ... นอกจากนี้
ท่านจะได้พบกับสัตว์พ้ืนเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรี ยนพื้นเมือง นกฮูก เหยี่ยว และสิ งโตทะเล ท่านจะได้
เพลิดเพลินไปกับเหล่าสัตว์นานาชนิด พร้อมเลือกถ่ายภาพตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ เมืองคามิคาวะ เพื่อชม “พิพิธภัณฑ์ ถ้ำน้ำแข็งคำมิกำว่ ำ” เป็ นสถานที่จดั ถ้ าที่ทาจากหิ มะ ท่านจะได้ชื่นชมกับ
ผลงานการปั้ นตุ๊กตาหิ มะ... นอกจากนี้ ภายในถ้ ายังมีความสวยงามของหิ มะที่เหมือนกับอยูใ่ นถ้ าหิ นงอก หิ นย้อย และ
เชิญชวนท่านพิสูจน์ความเย็นในระดับ – 41 องศาในห้องพิเศษ นอกจากนี้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการปั้ นหิ มะเป็ นรู ป
ตุก๊ ตา อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

ทีพ่ กั : MOMBETSU PRINCE HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ำแร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ ในไสตล์
ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ี มีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลัง่
วันทีส่ ำม

มอมเบ็ทสึ – ล่ องเรื อตัดนำ้ แข็ง – พิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยำศำสตร์ ทะเลนำ้ แข็งโอค็อตสค์ – โซอุนเคียว – นำ้ ตกกิงกะ & นำ้ ตกริวเซย์
– “เทศกำลนำ้ แข็งโซอุนเคียว”

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านเดินทางสู่ “ท่ ำเรื อตัดหิมะ” (Drift Ice Breaker Terminal) (ใช้ เวลำเดินทำงโดยประมำณ 10 นำที) มอมเบ็ทสึ
เมืองชายฝั่ งทะเลทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ของเกาะฮอกไกโด และเป็ นจุ ดตั้งต้น อีกแห่ งในการออกเรื อไปชมก้อน
น้ าแข็งยักษ์ ในช่วงฤดูหนาวของญี่ปุ่น ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ซึ่งมีแค่ปีละครั้งเท่านั้น ...นาท่านเพลิดเพลิน
กับฤดูหนาวของทะเลโอค็อตสค์ดว้ ยการ “ล่ องเรื อตัดน้ำแข็ง Drift Ice Sightseeing Icebreaker Garinko II” (เปิ ด
ตั้งแต่ 20 ม.ค.-31 มี.ค. ของทุกปี ) ลาใหญ่น้ ี ที่ ใต้ทอ้ งเรื อ จะมีสว่านขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่ ง ทาให้สามารถบดเจ้าก้อน
น้ าแข็งยักษ์และแล่นตัดทะเลน้ าแข็งออกไปนอกชายฝั่ งทะเลโอค็อตสค์ได้อย่างง่ายดาย…สัมผัสธรรมชาติพร้อมชม

ความงามของวิวทะเลโดยรอบ และก้อนน้ าแข็งยักษ์ หรื อ Ice Drift สี ขาวโพลนที่ลอยละลิ่ว ปลิวละล่อง มาจากขั้วโลก
เหนื อ ที่ปกคลุมทะเลอันกว้างใหญ่แห่ งนี้ ซึ่ งปกติจะเห็นได้ในแถบอาร์ กติกเท่านั้น และหากโชคดีท่านจะได้ชมความ
น่ารักของสัตว์จากขั้วโลกที่ลอยติดก้อนน้ าแข็ง ทั้งหมีขาว แมวน้ า นกนางนวล นกอินทรี ยท์ ะเลเป็ นต้น ...อิสระให้ท่าน
เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย (ใช้ เวลำล่ องเรื อประมำณ 1 ชั่วโมงต่ อรอบ และ หำกช่ วงที่ท่ำนเดินทำงท่ องเที่ยวไม่
สำมำรถเห็น ธำรนำ้ แข็ง ทำงบริษัทต้ องขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ เนื่องจำกเป็ นเรื่ องของธรรมชำติ และสภำพภูมอิ ำกำศ)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารกลางวัน นาท่านสัมผัสธารน้ าแข็งของจริ งที่ “พิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยำศำสตร์ ทะเลนำ้ แข็งโอค็อตสค์ ” (Okhotsk Sea
Ice Museum) หรื อ GIZA ภายในมีโดมที่จดั แสดงภาพและเสี ยงเหมือนจริ งเรื่ องราว ของซีกโลก รู ้จกั กันดีในชื่อ “Astro
vision” มีลกั ษณะโดมวงกลมสามารถมองเห็ นโดยรอบ 360 องศา โดยจะนาเสนอภาพอัน อลังการสวยงามของทะเล
โอค็อตสค์ เช่น ชิ้นส่ วนของธารน้ าแข็งที่ใหญ่มากจนครอบคลุมไปสุ ดลูกหู ลูกตา นอกจากนี้ ยงั มีสิ่งน่ าสนใจอีกหลาย
แห่ งไม่วา่ จะเป็ น Severe Cold Activity Room เป็ นห้องที่มีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส ให้ท่านได้เห็นธารน้ าแข็งของ
จริ ง และมี นิ ท รรศการเกี่ ย วกับ สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ อ าศัย อยู่ใ ต้น้ าแข็ ง เช่ น นางฟ้ า ของธารน้ าแข็ ง “คลิ โ อเนะ” (Clione)
เป็ นสัตว์ทะเลที่จะได้เห็ นในฤดูการเกิ ดธารน้ าแข็งเท่านั้น มีตวั ใสขนาดจิ๋ว ว่ายน้ าด้วยครี บเล็กๆทั้งสอง และปลาที่ ดู
แปลกตาชนิดอื่นๆ ที่ตอ้ งอาศัยในอุณหภูมิติดลบ รวมถึงฟองอากาศ ที่กลายเป็ นน้ าแข็ง เป็ นต้น
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “เมืองโซอุนเคียว” (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง มีระยะทำงโดยประมำณ 115
กม.) หมู่บา้ นเล็กๆอันแสนน่ ารักที่ อยู่ท่ามกลางหุ บผาสู งและ ยังอยู่ในเขต “อุทยำนแห่ งชำติไดเซ็ ทสึ ซัง” นอกจากนี้
โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งน้ าแร่ ออนเซนที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของญี่ปุ่น ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามดัง่ ภาพวาดของ
จิตรกรที่ รังสรรค์ข้ ึนในฤดูหนาว ซึ่ งถูกปกคลุมไปด้วยน้ าแข็ง และหิ มะขาวโพลนสะท้อนแสงอาทิตย์วาววับจับตา ซี่ ง
เป็ นอีกหนึ่งทัศนียภาพซึ่งหาชมได้ในฤดูหนาวเท่านั้น
จากนั้นนาท่านแวะชมความงามของ “นำ้ ตกกิงกะ” หรื อ “นำ้ ตกแม่ นำ้ สีเงิน” มีขนาดความสูง 120 เมตร ในฤดูร้อนน้ าที่
ไหลลงมาจากหน้าผา นั้นมีลกั ษณะเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสี เงินแสนงดงาม ... ส่ วนไม่ไกลกัน
นักมีอีกหนึ่ งน้ าตก “น้ำตกริ วเซย์ ” หรื อ “น้ำตกดำวตก” มีขนาดความสู ง 90 เมตร เนื่ องจากน้ าตกที่ไหลออกมาจาก
ชะง่อนผานั้นเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กาลังตกมาจากฟากฟ้า ... นอกจากนี้ น้ าตกทั้งสองยังได้
ชื่อว่าเป็ นน้ าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ าตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็ นน้ าแข็ง ... อิสระให้ท่าน
เที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
พร้ อมเสิร์ฟท่ ำนด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกำะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่ เนื้ อมี รสชาติอร่ อยที่ สุดและมีเนื้ อที่ นุ่มน่ ารั บประทานให้ท่านได้อิ่ มอร่ อย
“แบบไม่ อ้นั !!!”

หลังอาหารค่า นาท่านชมอาณาจักรน้ าแข็งขนาดมหึ มา ณ “เทศกำล แกะสลักนำ้ แข็งโซอุนเคียว เฮียวบะกุ” ที่จดั ริ มแม่น้ าอิ
ชิคาริ ในช่วงฤดูหนาว ปลายเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี (เทศกำลงำนตั้งแต่ 25 มกรำคม – 18 มีนำคม 2019) ภายใน
งาน จะประดับประดาด้วยประติมากรรมน้ าแข็งและหิ มะรู ปทรงต่างๆที่สะท้อนกับแสงแดดในช่วงกลางวันเป็ นสี ขาว อม
ฟ้า และในช่วงกลางคืนน้ าแข็งเหล่านี้ จะสะท้อนแสงไฟสี รุ้ง ราวกับโลกแห่ งจินตนาการ เช่นต้นคริ สต์มาส บ้านอิกลูของ
ชาวเอสกิโม ถ้ าน้ าแข็ง ที่มีหินงอกหิ นย้อยคล้ายของจริ ง อุโมงค์น้ าแข็ง และ บาร์ น้ าแข็ง เป็ นต้น ...ตื่นตาตื่นใจกับ โดม
และปราสาทน้ าแข็งขนาดใหญ่ซ่ ึ งสามารถเดิ นเข้าไปเยี่ยมชมภายในได้อีกด้วย...ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความงามของ
ประติมากรรมน้ าแข็ง ซึ่งจัดได้วา่ เป็ นเทศกาลน้ าแข็งที่มีรูปแบบแตกต่างและยิง่ ใหญ่อลังการไม่แพ้เมืองอื่นๆ ในฮอกไกโด

ทีพ่ กั : SOUNKYO KANKO HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ำแร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ ในไสตล์

วันทีส่ ี่
เช้า

ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ี มีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลัง่
โซอุนเคียว –ลำนสกี ชิคไิ ซ โนะ โอกะ รีสอร์ ท – ซัปโปโร – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด – ช้ อปปิ้ งซึซึกโิ นะ – “เทศกำลประดับไฟ
ซัปโปโร” – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นาท่านสนุกกับ “กิจกรรมบนลำนหิมะ ชิคิไซโนะโอกะ รีสอร์ ท” (Shikisai no oka) ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1
ชัว่ โมง 30 นาที ให้ท่านได้ลองเล่นกิ จกรรม อาทิ ถาดเลื่อน ห่ วงยาง สโนว์ราฟติ้ง สโนว์โมบิล...หรื ออิสระให้ท่านได้

เลือกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่กบั กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย (มีให้ บริกำรเฉพำะ Slade เท่ ำนั้น / หำกท่ ำนใดสนใจ
จะลองเล่ นสกีกส็ ำมำรถเช่ ำชุดและอุปกรณ์ ได้ รำคำนีไ้ ม่ รวมค่ ำเช่ ำชุ ด อุปกรณ์ สกี ครู ฝึกสอน และกิจกรรมต่ ำงๆ ภำยใน
ลำนสกี) ... ตื่นเต้นท้าทายความกล้า แบบไม่ตอ้ งกลัวกับการลื่นไถลด้วย “สกี” กับลานสกีได้อย่างจุใจ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” (ใช้ เวลำเดินทำงโดยประมำณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด
ศูนย์กลางความเจริ ญ อันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุ กซึ่ งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ น
และเมืองทัว่ ไป ในญี่ปุ่นซึ่ งได้รับคาแนะน่าและพัฒนา จากผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวอเมริ กนั ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ น
สี่ เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริ กา
นาท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ ำฮอกไกโด” หรื อเดิมชื่อ “ศำลเจ้ ำซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความ ยิ่ ง ใ ห ญ่ ข อ ง เ ก า ะ
เมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปั กษ์รักษาให้ชน ชาวเกาะฮอกไกโด มี ค วามสงบสุ ขถึ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้ มี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมิภาคคัน โต ... แต่ที่นี่ก็เป็ นที่ สาหรั บให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ยา่ นช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกโิ นะ” ที่มีร้านค้า มากกว่า
4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้ อของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จาหน่ายกล้องดิ จิตอล เครื่ องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิ คส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่ องสาอาง
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo

หลังอาหารค่านาท่านชมความงามของเทศกาล “Sapporo White Illumination” คือเทศกาลประดับไฟของเมืองซัปโป
โรและเป็ นงานเทศกาลประจาฤดูหนาวของเมืองอีกด้วย ลักษณะการจัดงานจะมีการแบ่งพื้นที่ในแต่ละส่ วนของย่านใจ
กลางเมืองและตามถนนเส้นการค้าหลัก ในการประดับดวงไฟหลากสี เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวและกระตุน้ เศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง…Sapporo White Illumination เป็ นเทศกาลที่มีอายุเก่าแก่จดั ขึ้นครั้งแรก

ในปี 1981 โดยในปี นี้จะเป็ นครั้งที่ 36 แล้ว มีการขยายพื้นที่จดั งานและเพิ่มไฟ LED กว่า 520,000 ดวงมาไว้ในงานครั้งนี้
ทั้งยังเพิ่มความยิ่งใหญ่ของกิ จกรรมและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย…อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย
** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อคำ่ อิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ **

ทีพ่ กั :

SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรื อเทียบเท่ำ

วันทีห่ ้ ำ

สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่ ”
ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 671

1045
1645

ถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้ น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ
ท่านละ

45,900.- บาท
42,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่านละ
ท่านละ

42,900.- บาท
34,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง 50%)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
3.
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
4.
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขกำรชำระเงิน

 สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำท่ ำนละ 10,000.- บำท
 ชำระยอดทั้งหมดก่ อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 14 วัน

กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
7. กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ในแต่ละกรุ๊ ป)
8. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปั ญหาอื่นๆ
โดยทางบริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่
พักได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
4. บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่ งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่ ด้วยกัน
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEGทุกกรณี
6. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทา
ความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือ
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

...โปรดอ่ำนข้ อควำมให้ ถถี่ ้ วนก่อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่ ำนเอง...

