กําหนด
การเดินทาง

8 – 13, 9 – 14 FEB 2017
10 – 15 FEB 2017

TG 670
TG 671

73,900.70,900.FIGHT DETAIL
BKK - CTS
23.55 - 08.20
CTS - BKK
10.55 – 16.45

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่
1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อาหาร

โรงแรม

เช้า

กลางวัน

เย็น

-

-

-

-

-





NEW OTANI INN
หรือ เทียบเท่า







GRAND PARK OTARU
หรือ เทียบเท่า

สนามบินชิโตเซะ – โรงงานช็อกโกแลต
2

เจอาร์ ทาวเวอร์ (ชมวิวบนตึก T38) – อาคารรัฐบาลเก่า
หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ
สวนโอโดริ – เทศกาลหิมะซับโปโร่ 2017 (กลางคืน)

3

สวนโอโดริ – เทศกาลหิมะซับโปโร่ – โรงงานช็อกโกแลต
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ํา
โบราณ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ช้อปปิ้งซาไกมาจิ งาน
ประดับแสงเทียนของเมืองโอตารุ (SNOW LIGHT)







SOUNKYO KANKO
หรือ เทียบเท่า

5

คามิคาว่า ไอซ์พาวิลเลียน – สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว
RERA OUTLET – เอออน พลาซ่า



-

-

AIR TERMINAL
หรือ เทียบเท่า

6

สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 



-

-

-

4

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ขบวนพาเหรดเพนกวิน)
RAMEN VILLAGE – เทศกาลโซอุนเกียว เฮียวบะกุ

วันแรก
20.00 น.
23.55 น.

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
เดินทางสู่ สนามบิน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 

วันที่สอง
08.20 น.

กลางวัน

จากนั้น
จากนั้น
จากนั้น

ค่ํา

สนามบินชิโตเซะ – เจอาร์ ทาวเวอร์ (ชมวิวบนตึก T38) – อาคารรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ
ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ และ ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ – สวนโอโดริ – เทศกาลหิมะซับโปโร่ (กลางคืน)
เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นําทํานเดินทางสูํ “เจอาร์ ทาวเวอร์ ” เป็นตึกที่ สูง ที่ สุดในซัปโปโร ตั้ง อยูํติดกั บสถานีเจอาร์ซัป โปโร เป็นทั้ ง
ห๎างสรรพสินค๎า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยูํที่ชั้น 38 เรียกวํา T38 (Tower
Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได๎กว๎างไกลทั้งกลางวันกลางคืน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานชม“อาคารรัฐบาลเก่า” ที่สร๎างขึ้นตั้งแตํปี 1888 ในอดีตได๎ใช๎เป็น
ที่ทําการของข๎าหลวงใหญํปกครองอาณานิคม อาคารแหํงนี้ได๎ถูก บูรณะ
ซํอมแซมให๎อ ยูํในสภาพดี และเหมื อนเดิมกั บ สมั ยกํ อน เพื่อเก็ บ ไว๎เ ป็น
สมบัติ ทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติภายในมีสํวนที่จัดแสดงรูปภาพวัสดุ
ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของฮอกไกโด
ชม “หอนาฬิกาโบราณ” สัญลักษณ์แหํงเมืองซัปโปโร ปัจจุบันประกาศให๎
เป็นสมบัติล้ําคําทางวัฒนธรรม
นําทํานช๎อปปิ้งยําน “ทานูกิโคจิ” ช๎อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิมะ มีความยาว
7 บล็อกถนน มีร๎านค๎าตั้งเรียงรายอยูํกวํา 200 ร๎านค๎า และช๎อปปิ้งกันตํอที่ยําน “ซึซึกิโนะ” แหลํงช๎อปปิ้งสินค๎า
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ๎า รองเท๎า และยังเป็นแหลํงรวมร๎านอาหาร และที่ทํองเที่ยวยามราตรีอีกด๎วย
นําทํานเดินทางสูํ สวนสาธารณะโอโดริ ชม “เทศกาลหิมะ ซับโปโร่” เทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศ
ญี่ปุ่น จะจัดในชํวงเดือ นกุ มภาพั นธ์ของทุก ปีจ ะมี นัก ทํองเที่ ยวกวํา 2 ล๎านคน จากทั่วทุก มุมโลกมาชมสถานที่
จัดงาน ทั้ง 3 แหํง ได๎แกํ สวนสาธารณะโอโดริสถานที่จัดงานหลัก ยํานซึซึกิโนะ และคอมมิวนิตี้โดม อิสระให๎ทําน
ได๎ เ ก็ บ ภาพประทั บ ใจ กั บ สถาปั ต ยกรรมจากหิ ม ะที่ ไ ด๎ รั บ การรั ง สรรค์ ม าเป็ น ผลงานชิ้ น เอกได๎ อ ยํ า ง
วิจิตรงดงาม โดยชํางมากฝีมื อ ประเทศตํางๆ ทั้ ง ภาครัฐ และเอกชน ทั้ ง มื ออาชีพ และมื อสมั ครเลํนผลงาน
มีทั้งจําลองมาจากสถานที่สําคัญ มาจากการ์ตูน เป็นแบบศิลปะรํวมสมัย หลากหลายรูปแบบให๎ทํานได๎เลือกชม
และถํายรูปเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย (ชมบริเวณสวนโอโดริ)
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NEW OTANI INN HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

จากนั้น

กลางวัน

จากนั้น
จากนั้น
จากนั้น

เทศกาลหิมะซับโปโร่ – โรงงานช็อกโกแลต – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ําโบราณ
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ช้อปปิ้งซาไกมาจิ – งานประดับแสงเทียนของเมืองโอตารุ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําทํานชม “เทศกาลหิมะ ซับโปโร่” ชํวงเช๎าอีกครั้ง ให๎ทํานได๎เดินเก็บภาพกันตามอัธยาศัย

นําทํ า นเดิ นทางสูํ “โรงงานช็ อคโกแลต อิ ชิ ย ะ” เป็ นโรงงานที่ ผ ลิ ตช็อ คโกแลต ที่ มี ชื่ อเสีย งที่ สุ ดของญี่ปุ่ น
ตัวอาคารของโรงงานถูกสร๎างขึ้นในสไตล์ยุโรป ที่แวดล๎อมไปด๎วยสวนดอกไม๎ จึงทําให๎บรรยากาศของโรงงานช็อค
โกแลตที่นี่จึงดูเหมือนกับเทพนิยาย ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายวําช็อคโก
แลตขาวแดํคนรัก ทํานสามารถเลือกซื้อกลับไปให๎คนที่ทํานรักทาน หรือวําซื้อเป็นของฝากติดไม๎ติดมือกลับบ๎านก็
ได๎ (ชมบริเวณร๎านค๎า)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํ า นเดิ นทางสูํ “เมื องโอตารุ ” เมื องตากอากาศชื่อดัง แหํง เกาะฮอกไกโดทั้ ง ยั ง เป็ น
ศูนย์กลางทางการ ประมงที่มี ชื่อเสียงอีกด๎วย เมืองนี้ มีเอกลักษณ์ด๎วยสถาปัตยกรรมแบบ
ยุโรปผสมญี่ปุ่น ชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” พิพิธภัณฑ์กลํองดนตรีที่นี่มีประวัติเริ่มมา
ตั้งแตํสมัยสร๎างเมืองใหมํๆ โดยได๎รับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เข๎ามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยกํอน
จนกลายมาเป็นแหลํงผลิตกลํองดนตรี ที่โดํงดังที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็วําได๎
ให๎ทํานได๎ถํายรูปเป็นที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” สไตล์อังกฤษที่เหลืออยูํเพียง 2
เรือนบนโลกเทํ านั้น นาฬิกานี้จ ะพํนไอน้ํา ประกอบกับมี เสียงดนตรีดังขึ้นทุ กๆ 15 นาที
เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนที่ลอนดอน
นําทํานเดินทางสูํ “โรงงานเครื่องแก้ว” ชมผลิตภัณฑ์เครื่องแก๎วซึ่ง มีชื่อเสียงที่สุดของ โอตา
รุ ให๎ทํานได๎เลือกซื้อเครื่องแก๎วสวยงามมากมาย ตามอัธยาศัย
อิสระให๎ทํานได๎เดินช๎อปปิ้ง “ถนนซาไคมาจิ” ที่สองข๎างทางเต็มไปด๎วยร๎านขายของที่ระลึก
ในตึกแถวโบราณโดยเฉพาะร๎านขายเครื่องแก๎วจะมีมากเป็นพิเศษ มีผลิตภัณฑ์ที่ทําจากแก๎ว
ให๎เลือกนับไมํถ๎วน ทั้งแก๎วที่เป่าให๎เป็นรูปสัตว์นานาชนิด สโนว์แมนกลมๆ แก๎วน้ํา แจกัน ถ๎วย พวงกุญแจ ตะเกียง
ให๎ทํานได๎เลือกอยํางจุใจ

จากนั้น

ค่ํา

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

นําชม “งานประดับแสงเทียนของเมืองโอตารุ ” (OTARU YUKI AKARI NO
MACHI หรือ OTARU SNOW LIGHT PATH) เป็นเทศกาลโรแมนติกในฤดู
หนาวที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งในชํวงเทศกาลนี้ สถานที่ตํางๆ
ในเมือง จะถูกตกแตํงประดับประดาไปด๎วยโคมไฟ และแสงเทียน หิมะสีขาว
ตัดกับแสงไฟสีเหลืองทองสะท๎อนผิวน้ําในคลองโอตารุ ให๎ทํานได๎สัมผัสความ
โรแมนติก และเก็บภาพกันตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ที่พัก GRAND PARK HOTEL OTARU หรือเทียบเท่า
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ขบวนพาเหรดเพนกวิน) – RAMEN VILLAGE – เทศกาลโซอุนเกียว เฮียวบะกุ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ” สวนสัตว์ที่อยูํตอนเหนือ
สุ ด ของประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ ง เป็ น สวนสั ต ว์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และได๎ รั บ
ความนิ ย มที่ สุ ด ของญี่ ปุ่ น เพราะเป็ น สวนสั ต ว์ ที่ แ ตกตํ า งจาก
สวนสัตว์อื่นๆ โดยมีจํานวนนักทํองเที่ยวที่ เข๎ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แหํง
นี้สูงถึง 3 ล๎านคนตํอปีเป็นสถานที่ ที่รวบรวมสัตว์นานาพันธุ์
กวํา
150 ชนิ ด โดยเฉพาะสั ต ว์ เมื อ งหนาว เชํ น แมวน้ํ า ลายจุ ด ,
หมีขาวขั้วโลก พิเศษ ชมขบวนพาเหรดเดินโชว์ของ นกเพนกวิน 4 สาย
พันธุ์อยํางใกล๎ชิด (เฉพาะในชํวง ฤดูหนาว) จุดเดํนของสวนสัตว์แหํงนี้คือความไมํธรรมดาของสัตว์ตํางๆทํานจะได๎
เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยูํในโซนขั้วโลกที่ไมํได๎ถูกกักขังอยูํในกรงในแบบที่เคย
เห็นในสวนสัตว์ทั่วๆ ไป แตํที่นี่คุณจะได๎เห็นความคิดสร๎างสรรค์อันยอดเยี่ยมในการออกแบบที่อยูํของสัตว์ ด๎วย
แนวความคิดที่วํา สัตว์ตํางๆควรจะได๎อาศัยอยูํในสภาพแวดล๎อมที่ดีและ เป็นไปตาม ธรรมชาติ ของสัตว์นั้นๆ
เพื่อให๎พวกเขา มีความสุขอีกทั้งยังแฝงกิจกรรมที่สามารถใกล๎ชิด สัตว์ตํางๆได๎มากยิ่งขึ้น เชํนการทําอุโมงค์ ใต๎น้ํา
เป็นแทงค์ รูปกระบอก ยื่นเข๎าไปในบํอของแมวน้ําซึ่งเรา สามารถเห็นการเคลื่อนไหวอยํางคลํองแคลํวของแมวน้ํา
ได๎อยํางใกล๎ชิดถึง360 องศา, ตื่นตากับการได๎ใกล๎ชิดหมีขาวขั้วโลกเหนือ จากอุโมงค์ที่สร๎างลอดใต๎ดิน เป็นต๎น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางสูํเมือ งอาซาฮิคาวําไปยัง “หมู่บ้านราเมง” ที่แหํงนี้จ ะประกอบด๎วยร๎านราเมนมี ชื่อเสียง8ร๎าน
ที่แขํงขันกันทําราเมนของตนเองให๎อรํอยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถํายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อให๎เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก อะซะฮิคะวะราเมนนั้น มีประวัติมายาวนาน
นับย๎อนหลังไปตั้งแตํต๎นสมัยโชวะ ซึ่งในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได๎กําเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสาน
บะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมนที่เป็นต๎นแบบเฉพาะของ

จากนั้น

ค่ํา

วันทีห้า
เช้า

อะซะฮิคะวะก็ได๎กําเนิดขึ้นจากความคิดสร๎า งสรรค์ตํางๆ เชํน การทําให๎น้ําซุปร๎อนอยูํได๎นานโดยเคลือบผิวหน๎า
ด๎วยน้ํามันหมู น้ําซุปรสซีอิ้วที่เคี่ยวด๎วยกระดูกหมู และน้ําสต๏อคซีฟู๊ดเชํน นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห๎ง) และเส๎นบะหมี่
ที่มีสํวนผสมของน้ําน๎อยกวํา และด๎วยเหตุนี้หมูํบ๎านราเมนอะซะฮิคะวะก็ได๎เปิดขึ้นในเดือนสิงหาคม
ปี
1996 เนื่องด๎วยผู๎คน เริ่ม กลําวขวัญถึง อะซะฮิคะวะราเมน และเพื่อเผยแพรํอาหารที่เ ป็นความภาคภูมิใจของ
อะซะฮิคะวะ นี้ให๎เป็นที่รู๎จักมากยิ่งขึ้นในบริเวณหมูํบ๎านอะซะฮิคะวะราเมนยังมีศูนย์การค๎าสําหรับช๎อปปิ้งอีกด๎วย
อิสระให๎ทํานเดินเลํนกันตามอัธยาศัย
นําทํานเดินทางสูํเมือง “โซอุนเคียว” เป็นหมูํบ๎านเล็กๆ ที่ตั้งอยูํบริเวณเชิงเขาไดเซทสึในเมืองคะมิคะวะ ที่นี่ได๎ชื่อ
วําเป็น แหลํง น้ํา แรํ อ อนเซ็น (Onsen) ที่ ใหญํที่ สุด แหํ ง หนึ่ง ในฮอกไกโด ด๎ วยสภาพภูมิ ป ระเทศที่ ส วยงาม
ชาวญี่ปุ่ นสํวนใหญํจึ ง นิยมแวะมาแชํน้ํา แรํร๎อ นออนเซ็นกั นที่ ห มูํ บ๎านแหํง นี้ ปี ล ะกวํ า 3 ล๎านคน นํา ทํ านชม
“เทศกาลโซอุนเกียว เฮียวบะกุ ” ทํานจะได๎พบกับประติมากรรมน้ําแข็งขนาดใหญํ รูปทรงตํางๆ ที่ประดับอยูํ
ทั่วงาน ทั้งตุ๏กตาหิมะ อุโมงค์ ศาลเจ๎า และอื่นๆ ชํวงกลางวันจะสะท๎อนแสงอาทิตย์เป็นประกาย ยามกลางคืน
ก็จะสวยงามด๎วยแสงไฟจากสปอร์ตไลท์หลากสีสัน ในแตํละปีจะมีนักทํองเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และตํางชาติมาชมงาน
นับแสนคนเลยทีเดียว
 รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก (บุฟเฟต์ขาปูยักษ์)
ที่พัก SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

คามิคาว่า ไอซ์พาวิลเลียน – สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว – RERA OUTLET – เอออน พลาซ่า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําทํานเดินทางไปสัมผัสกับความงดงาม และยิ่งใหญํตระการตาของ “คามิคาว่า ไอซ์พาวิลเลียน” ซึ่งเป็นสถานที่
จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะอยํางสวยงาม ให๎ทํานได๎ชื่นชมกับผลงานปั้น การแกะสลัก และการตกแตํงอยํางวิจิตร
พิสดารของบรรดาเหลําศิลปินทัง้ หลาย โดยแบํงเป็นโซนตํางๆ อาทิ ถ้ําหิมะที่มีหินงอกหินย๎อย และ ชมนางฟ้าน๎อย
แหํงท๎องทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูลหอยที่หาดูได๎ยากอีกด๎วย ให๎ทํานได๎สัมผัสกับกิจกรรมอันหลากหลาย
กิจกรรมที่สามารถทําได๎ในชํวงฤดูหนาวเทํานั้น (ไมํรวมในคําทัวร์) คําใช๎จํายดังนี้

-

กลางวัน

จากนั้น
ค่ํา

วันที่หก
เช้า
10.55 น.
16.45 น.

ตกปลาน้ําแข็ง
บานํานํา โบ๏ท บนหิมะ
SNOW MOBILE
SNOW SCOOTER

ผู๎ใหญํ 2,000 เยน
ผู๎ใหญํ 1,000 เยน
รอบละ 1,500 เยน
รอบละ 1,000 เยน

เด็ก 1,000 เยน
เด็ก 600 เยน

 รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)
นําทํ านเดินทางสูํ “Rera Outlet Mall” เลือกซื้อสินค๎าแบรนด์เ นมชื่อดัง ซึ่ง ที่นี่เป็นแหลํงรวมรวบสินค๎า
แบรนด์เนม จากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น กับคอลเลคชั่นเสื้อผ๎าลําสุด, เลือกซื้อกระเป๋าไฮโซ, เครื่องประดับ และ
นาฬิกาหรู, รองเท๎าแฟชั่น, หรือเลือกซื้อสินค๎าสําหรับคุณหนู และสินค๎าอื่นๆ อีกมากมาย และที่พลาดไมํได๎
คือโซนศูนย์รวมสินค๎าฮอกไกโด ที่รวบรวมสินค๎าจาก ฮอกไกโดล๎วนๆ ไมํวําจะเป็นเหล๎าสาเก เหล๎าญี่ปุ่น โชจู ไวน์
ผักผลไม๎ ข๎าว ขนม ศิลปหัตถกรรมตํางๆอิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
นําทํานเดินทางสูํ “เอออน พลาซ่า ” ศูนย์รวมแหํงสินค๎าชั้นนํานานาชนิด ทั้งกระเป๋า , รองเท๎า, เสื้อผ๎า และ
ยังมี “ร๎าน 100 เยน” เพื่อให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากอยํางเต็มที่กํอนเดินทางกลับ
 รับประทานอาหารค่ํา แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)
ที่พัก AIR TERMINAL HOTEL CHITOSE หรือเทียบเท่า
สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของ และสัมภาระให้เรียบร้อย)
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม
หมายเหตุ

: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
08 – 13 ก.พ. 60
09 – 14 ก.พ. 60

10 – 15 ก.พ. 60

(ราคาต่อ 1 ท่าน)
าน พัก เด็ก 1 ท่าน พัก
เด็ก 1 ท่าน พัก เด็กักบ1ผู้ใท่หญ่
2 กับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
กับผู้ใหญ่ 1
ท่
า
น
ท่าน
(มีเตียงเสริม) (ไม่มเี ตียงเสริม)

ราคา
(บาท / ท่าน)

ผู้ใหญ่

รวมตั๋ว

73,900.-

68,900.-

68,900.-

64,900.-

ไม่รวมตั๋ว

49,900.-

49,900.-

49,900.-

45,900.-

รวมตั๋ว

70,900.-

66,900.-

66,900.-

62,900.-

ไม่รวมตั๋ว

46,900.-

46,900.-

46,900.-

42,900.-

พักเดี่ยว
เพิ่ม

9,500.-

9,500.-

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรณีทผี่ ู๎เดินทางไมํถึงจํานวนตามที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลือ่ นการเดินทาง โดยทางบริษัทฯจะแจ๎งให๎
ทํานทราบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 14 วันกํอนการเดินทาง
2. กรณีทผี่ ู๎โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศ หรือ ระหวํางประเทศ ทีเ่ กี่ยวข๎องกับวันเดินทางที่ทํานได๎ทําการจองไว๎กับทาง
บริษัทฯ กรุณาแจ๎งให๎กับทางเจ๎าหน๎าที่ให๎ทราบ กํอนการชําระเงินคําตั๋วดังกลําว หากเกิดข๎อผิดพลาด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดความดูแลรับผิดชอบในคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นดังกลําวทุกกรณี
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาสํารองที่นงั่ พร๎อมชําระเงินมัดจําคําทัวร์ ทํานละ 12,000 บาท
3.2 กรุณาชําระคําตั๋วเครื่องบิน 30 วันกํอนออกเดินทาง หรือ ตามกําหนดการในใบแจ๎งการชําระเงิน
3.3 กรุณาชําระคําทัวร์ทั้งหมด 15 วันกํอนออกเดินทาง หรือ ตามกําหนดการในใบแจ๎งการชําระเงิน

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
4.1 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
4.2 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคําใช๎จํายเบื้องต๎น 5,000 บาท
4.3 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 25 - 30 วัน เก็บคําใช๎จํายเบื้องต๎น 10,000 บาท
4.4 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 50% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด
4.5 ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด
4.6 ยกเว๎นกรุ๏ปที่ออกเดินทางชํวงเทศกาลวันหยุด เชํน ปีใหมํ, สงกรานต์ เป็นต๎น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นงั่ กับสายการ
บินและคํามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน CHARTER FLIGHT
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจํา หรือ คําทัวร์ทั้งหมด
4.7 กรณีวีซําไมํผําน (ทํานได๎ให๎ความรํวมมือในการเตรียมเอกสารอยํางถูกต๎อง และตรงตามกําหนดเวลา)
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนคําทัวร์ให๎ โดยหักคําบริการ 2,000 บาท ตํอ ทําน
4.8 กรณีที่ทํานมีความประสงค์จะยื่นวีซําและฟังผลวีซําหลังจากวันที่ทางบริษทั ฯ ได๎ดําเนินการออกตั๋ว
เครื่องบินแล๎ว หากวีซําของทํานไมํผําน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บคําตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตํจะขึ้นอยูํกับ
ราคาตั๋วเครื่องบินในแตํละกรุ๏ป)
4.9 กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุไว๎ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว หากทํานงดการใช๎บริการ รายการใดรายการหนึง่ หรือไมํเดินทาง
พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําเข๎าสถานที่ และคําใช๎จํายนั้นๆคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (ตั๋วกรุ๊ป บินไป – กลับ พร้อมคณะ) ชั้นประหยัดพร๎อมคําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการทัวร์ข๎างต๎น
การเดินทางเป็นหมูํคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป๏ สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได๎ 50% โดยขึ้นอยูํกับเงื่อนไข
การสะสมไมล์ของสายการบิน ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขบางสํวนหรือทัง้ หมดนั้น ออกโดยสายการบิน ทางบริษัทไมํอาจกําหนดเอง
ได๎ อนึงการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง หากมีคําใชํจํายใดๆ ทีเพิ่มขึ้น ถือเป็นคําทัวร์สํวนเพิ่มที่ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บ ตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
2.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว๎ในรายการ หรือ ระดับเทียบเทํา
หมายเหตุ ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin / Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทําน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพักและการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่ง
อาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันตามที่ต๎องการ ดังนั้นทํานควรที่จะสํงเรื่องแจ๎งขอห๎องพักดังกลําวลํวงหน๎าเป็นเวลา อยํางน๎อย
30 วัน
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร์ข๎างต๎น
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมลํวงหน๎า หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่ส ถานที่เข๎าชมนั้นๆ ปิดทําการ หรือ
ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือ หากมีการลําช๎า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวํางการเดินทาง เป็นผลทําให๎ทํานไมํสามารถเข๎าชม
สถานที่ดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯไมํสามารถ คืนเงินใดให๎แกํทํานได๎
4.เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง
5.ค่าน้ําหนักสัมภาระไม่เกิน 30 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไมํเกิน 7 กิโล สามารถติดตัวขึ้นเครื่องได๎ทํานละ1 ใบ
คําประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตํละสายการบินทีม่ ีการเรียกเก็บ

6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท
คํารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทํานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
- กรณีผู๎เดินทางอายุ 6 เดือน - 75 ปี จะมีสิทธิรบั 100% ของผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
- กรณีผู๎เดินทางอายุ 76 ปี ขึ้นไป จะมีสิทธิรับเพียง 50% ของผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
หมายเหตุ ในกรณีเกิดอุบัตเิ หตุในระยะเวลาการเดินทาง จากัดจานวนเงินความรับผิดชดใช้ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
กรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองต้องทําเป็น แผนแบบเดี่ยวเท่านั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
1. กรณีผุ๎เดินทาง ไมํเดินทางไป - กลับพร๎อมคณะ
2. กรณีเดินทางคนละสายการบินกับคณะ
3. กรณีผู๎เดินทางไมํได๎เดินทางเริ่มต๎นจากประเทศไทย
*** กรณีดังกลําวข๎างต๎น ทางประกันภัยการเดินทางจะไมํรบั ผิดชอบไมํวํากรณีใดๆทัง้ สิ้น ***
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. คําทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตํางด๎าวตํางๆ
2. คําใช๎จํายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ อาทิเชํน คําอาหาร เครื่องดื่ม คําซักรีด คําโทรศัพท์ เป็นต๎น
3. คําภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คําภาษีเดินทาง (ถ๎ามีการเรียกเก็บ)
4. คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทั ฯได๎ออกตั๋วเครื่องบิน
5. คํา Vat 7% และ คําภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มผี รู๎ ํวมคณะไมํถึงจํานวนตามทีก่ ําหนด
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนือ่ งจากสาเหตุตํางๆ ที่จําเป็น
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน, การประท๎วง, การนัดหยุดงาน, การกํอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, และ การนําสิ่งของที่ ผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง

6. เมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ
ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญีป่ ุ่นให๎กบั คนไทย ผู๎ทปี่ ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไมํเกิน 15 วัน
ไมํวําจะด๎วยวัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต๎องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข๎าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข๎าประเทศญีป่ ุ่น* ดังตํอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายทีอ่ าจเกิดขึ้นในระหวํางที่พํานักในประเทศญีป่ ุ่นได๎
3. (เชํน เงินสด บัตรเครดิต เป็นต๎น)
4. ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขติดตํอในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เชํน คนรู๎จกั โรงแรม และอื่นๆ)
5. กําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข๎าประเทศญีป่ ุ่น (สําหรับกรณีการเข๎าประเทศญี่ปุ่นด๎วยมาตรการยกเว๎นวีซํา)
1. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งาน เหลือมากกวํา 6 เดือน ขึ้นไป นับจากวันที่ผโู๎ ดยสารเดินทาง
กรณีหนังสือเดินทาง (พาสพอร์ต) หมดอายุไมํสามารถเดินทางได๎ บริษัทฯไมํขอรับผิดชอบตํอความเสียหายไมํวํากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทําในประเทศญีป่ ุ่นจะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 15 วัน
4. เป็นผู๎ที่ไมํมปี ระวัติการถูกสํงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได๎อยูํในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ และไมํเข๎า
ขํายคุณสมบัติทจี่ ะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ
หมายเหตุ โปรแกรมจัดทําขึ้นสําหรับผู๎ทปี่ ระสงค์เดินทางทํองเที่ยวเทํานั้น เนื่องจากบริษัททัวร์ ไมํสามารถรับผิดชอบ กรณีเจ๎าหน๎าที่
ตรวจคนเข๎า – ออก เมือง ปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ และ คําใช๎จํายทั้งหมดเป็นการชําระขาดลํวงหน๎ากํอนออกเดินทางทัง้ สิ้น ไมํ
สามารถคืนได๎ไมํวํากรณีใด

