 อิ่มอร่อยกับรสชาติราเมนต้ นตารับแท้ สไตล์ญ่ีปุ่น “หมู่บา้ นราเมน” ได้ รับการกล่าวขานความอร่อยนานกว่าทศวรรษ
 ชมทัศนียภาพของใบไม้ เปลี่ยนสี เหลือง ส้ ม แดง สลับกันไปทั้งภูเขาสวยดังภาพวาด ณ “อุทยานแห่ งชาติไดเซ็ทสึ”
 ชมความงดงาม “น้ าตกกิงกะ” และ “น้ าตกริวเซย์” ที่ได้ ช่ือว่าเป็ นนา้ ตกคู่สามีภรรยาแห่งเมืองโซอุนเคียว
 เที่ยวชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาว “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” ที่ได้ รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น
 ดื่มด่ากับความงดงามของ “เมืองโอตารุ” ที่เต็มไปด้ วยลาคลองและต้ นกาเนิดศิลปะ “เครือ่ งแก้วและกล่องดนตรี”
 สนุกสนานเพลิดเพลินกับ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้ าที่ข้ นึ ชื่ออีกอย่างของเกาะฮอกไกโด
 ช้ อปปิ้ งจุใจย่านสุดฮิตที่ “ย่านซึซึกิโนะ” แหล่งรวมสินค้ าไว้ หลากหลาย

 ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

09 – 13 กันยำยน 2560

37,900.42,900.-

28 กันยำยน – 02 ตุลำคม 2560

Daisetsuzan National Park

Asahiyama Zoo

Otaru Canal

Chocolate Factory
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วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด)

2000

พร้อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ ... ชั้นระหว่ ำงประเทศขำออก (ชั้น 4) ณ เคำน์ เตอร์ C
*** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้ ำเคำน์ เตอร์ หมำยเลข C
(ใกล้ กบั ประตูทำงเข้ ำหมำยเลข 2) ***
หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่อนเวลำเครื่ องออก 60 นำที และไม่ มปี ระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้
เครื่ อง ดังนั้นผู้โดยสำรจำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่ อนเวลำเครื่ องออกอย่ ำงน้ อย 1 ชั่วโมง

2345

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

วันทีส่ อง

หมู่บ้ำนรำเม็ง – อุทยำนแห่ งชำติไดเซ็ทสึซัง – นำ้ ตกกิงกะ & นำ้ ตกริวเซย์ – โซอุนเคียว

0830

ถึ งสนำมบิ น ชิ โตเซ่ “เมื อ งซั ป โปโร” ประเทศญี่ ปุ่ น ถื อ ว่าเป็ นเมื อ งใหญ่ อ ัน ดับ ที่ 5 ของญี่ ปุ่ น และเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จ การศึ กษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและ
ตรวจคนเข้าเมือง

เที่ยง

นาท่ านเดิ น ทางสู่ “เมื องอำซำฮิ กำว่ ำ” เมื องที่ มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็ น
หลังคาของ ฮอกไกโดและเป็ นเมืองที่หนาวที่สุดแห่ งหนึ่งของญีปุ่น ... เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเม็ง
แห่ งอำซำฮีกำว่ ำ” ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด ... หมู่บา้ นแห่งนี้
ประกอบด้วยร้านราเมงที่ มีชื่อเสี ยง 8 ร้านที่ ต่างแข่งขันกันทาราเมงของตนเองให้อร่ อยที่ สุด เพื่อสื บทอด
มรดกทางปั ญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้เป็ นที่เลื่อง
ลือไปทัว่ โลก ... อิสระให้ท่านได้เลือกร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่ อยแน่นอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บา้ นราเม็ง ***Cashback ท่ านละ 1,500 เยน*** (1)

โปรแกรมท ัวร์ญป
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หลังอาหารนาเดินทางสู่ เมือง “โซอุนเคียว” หมู่บา้ นเล็กๆ อันแสนน่ารักที่อยูท่ ่ามกลางหุบผาสูงและยังอยูใ่ น
เขต “อุทยำนแห่ งชำติไดเซ็ทสึ ซัง” นอกจากนี้ โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งน้ าแร่ ออนเซนที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของ
ญี่ปุ่น ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนับล้านเข้ามาตากอากาศ แช่น้ าแร่ เพื่อสุขภาพและบารุ งผิวพรรณ
ระหว่ ำงทำงท่ ำนจะได้ สัม ผัสบรรยำกำศสุ ดแสนจะสบำยเป็ นช่ วงที่อำกำศกำลังดี ไม่ ร้อนและไม่ ห นำว
จนเกินไป เป็ นช่ วงแห่ งสี สันที่ถูกแต่ งแต้ มควำมงดงำมของใบไม้ นำนำพันธุ์ที่เริ่มเปลีย่ นสี ไม่ ว่ำจะเป็ นสีแดง
สีนำ้ ตำล สีเหลืองของใบเมเปิ้ ล ทีค่ ละกันไปตำมแต่ ละสำยพันธุ์ซึ่งเป็ นควำมสวยงำมและเป็ นสีสันของเมืองที่
ดูหลำกหลำยอำรมณ์ ที่หำชมได้ ในแถบเอเชียและควำมสวยงำมนั้นไม่ แพ้ ทำงยุโรปเลยทีเดียวจากนั้นนาท่าน
แวะชมความงามของ “นำ้ ตกกิงกะ” หรื อ “น้ำตกแม่ นำ้ สี เงิน” มีขนาดความสู ง 120 เมตร ในฤดูร้อนน้ าที่ไหล
ลงมาจากหน้าผานั้นมีลกั ษณะเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสี เงินแสนงดงาม ... ส่วนไม่ไกล
กันนักมีอีกหนึ่ งน้ าตก “น้ำตกริวเซย์ ” หรื อ “น้ำตกดำวตก” มีขนาดความสู ง 90 เมตร เนื่ องจากน้ าตกที่ไหล
ออกมาจากชะง่ อ นผานั้น เมื่ อ ต้อ งกับ แสงอาทิ ต ย์ ดู งดงามคล้ายกับ ดวงดาวที่ ก าลัง ตกมาจากฟากฟ้ า ...
นอกจากนี้น้ าตกทั้งสองยังได้ชื่อว่าเป็ นน้ าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ าตกทั้งสองแห่งนี้จะ
แข็งตัวกลายเป็ นน้ าแข็ง ... อิสระให้ท่านเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

ทีพ่ กั :

SOUNKAKU GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ำแร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่
สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันทีส่ ำม
เช้า

สวนสัตว์ อำซำฮียำม่ ำ - เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ - ถนนซำไคมำจิ – นำฬิ กำไอนำ้ โบรำณ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ ว
และกล่ องดนตรี -โรงงำนช็อกโกแล็ต – ช้ อปปิ้ งซึซึกโิ นะ & ทำนูกโิ คจิ - ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่ านเดิ น ทางสู่ “เมื องอำซำฮิ กำว่ ำ” เมื องที่ มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็ น
หลังคาของ ฮอกไกโดและเป็ นเมืองที่หนาวที่สุดแห่ งหนึ่ งของญีปุ่น ... เพื่อนาท่านเดินทางสู่ นาท่านเดินทาง
สู่ “สวนสัตว์ อำซำฮิยำม่ ำ” เป็ นสวนสัตว์แห่งเมืองหนาวท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวม
ไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นโซนขั้วโลก ... นาท่านตื่นตากับ “นกเพนกวิน” เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตว์
ให้ท่านได้บนั ทึ กภาพอย่างใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ าที่ ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ าได้อย่าง
ใกล้ชิดถึง 360 องศา ... “หมีขำวขั้วโลก” ที่เดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักที่หาชมได้ยากไม่ตอ้ งไปไกล
ถึงขั้วโลก ... พร้อมชมความซุกซนของ “แพนด้ ำแดง” ... เฝ้าชมความสง่างามของ “เสื อพันธุ์ไซบีเรี่ยน”และ
โปรแกรมท ัวร์ญป
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เที่ยง

“ฝูงสุ นัขจิง้ จอก” ... นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับสัตว์พ้ืนเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรี ยนพื้นเมือง
นกฮูก เหยีย่ ว และสิ งโตทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทาง
ท่านจะได้เพลินตากับทัศนี ยภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างเรี ยบง่ายของ
ญี่ ปุ่น ... ถึงเมื อง “โอตำรุ ” เมื องที่ ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่ นอายประหนึ่ งว่าเดิ นอยู่ใน
เมื องเวนิ ส ... น าท่ านแวะชม “คลองโอตำรุ ” ที่ มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่ อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่ งใน
สมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยคุ อุตสาหกรรมการขนส่ งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่ งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทาง
ในการขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดิ นเล่น พร้อม
ถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ... แล้วนาท่านเดินสู่ “ถนนซำไกมำจิ”
(Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ งสาคัญของเมืองตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของ “ร้ ำนเครื่ อง
แก้ ว” “พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ” และ “นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ” ... นอกจากนี้ ตลอดทั้งสองข้างทางของถนน
ซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่ อยนานาชนิ ด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่ มีขายเฉพาะที่
โอตารุ เค้กและขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตาม
อัธยาศัย ... จากนั้นนาท่ านถ่ายรู ปเป็ นที่ ระลึกกับ “นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ” สไตล์องั กฤษ ที่ เหลืออยู่เพียง 2
เรื อนบนโลกเท่ านั้น ... นาฬิ กาจะมี เสี ยงดนตรี ดังขึ้ น ทุ กๆ 15 นาที และจะพ่น ไอน้ าออกมาทุ กๆ ชั่วโมง
เหมือนกับนาฬิกาไอน้ าอีกเรื อนที่ ลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... พร้อมนาท่านชื่ นชม
ความงดงามของศิ ลปะที่ “พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี ” ท่ านจะได้ตื่นตากับเครื่ องประดับและ
ตกแต่งที่ทามาจากแก้วมากมายหลากหลายรู ปแบบที่งดงามยิง่ นัก ... หรื อจะเลือกชม “กล่ องดนตรี” รู ปแบบ
ต่างๆ ที่ บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิ ต” การผลิตเครื่ องแก้วด้วยช่างผูช้ านาญการ ...
อิสระให้ท่านได้ “เลือกซื้ อเลือกชม” สิ นค้าที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน....นาท่าน
เดินทางสู่ “โรงงำนช็อกโกแลต” สิ นค้าขึ้นชื่ ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่ องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม”
คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาให้ “ช็อกโกแลต” มี
รสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็วา่ ได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้ มี
การจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุ แรกเริ่ ม แบบจาลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการ
ผลิ ต และสามารถเลือกชมและเลื อกซื้ อสิ น ค้าได้อย่างจุใจ ...หลังจากนั้นน าท่ านเดิ นทางสู่ ย่าน ซึ ซึกิโนะ
แหล่งช้อปปิ้ งที่ มีร้านค้ามากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้ อของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera
จาหน่ายกล้องดิจิตอล เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน100เยน ร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ น
ร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่ องสาอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo
ทำนุกิ โคจิ ถนนคนเดิ นในร่ มอันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมื องซัปโปโร ที่ มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้า
มากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น ร้านสิ นค้า 98 เยนร้านรองเท้าและ
โปรแกรมท ัวร์ญป
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กระเป๋ าราคาถูกที่ มีให้เลือกหลากหลายแบบที่ เริ่ มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่ องสาอางร้านขาย
อุปกรณ์เกี่ยวกับสนัข ร้านขายผลไม้พ้นื เมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเสื้ อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ

เช้า

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อเย็น อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่ อยจาก
ร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโร ***
NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
ตลำดเช้ ำ – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรเก่ ำรัฐบำล – หอนำฬิ กำ – สวนสำธำรณะโอโดริ – ช้ อปปิ้ งมิตซุยเอำท์ เล็ต
ชิโตเส่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ ตลำดนิโจ เป็ นตลาดเก่าแก่ต้ งั แต่ปี 1903 ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองซัปโปโร ครอบคลุมพื้นที่เมือง
1 บล็อค เป็ นที่นิยมสาหรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะแวะเวียนไปที่ตลาดเพื่อจับจ่ายผลผลิตในท้องถิ่น
และอาหารทะเลสดๆ เช่น ปู ไข่ปลาแซลมอน หอยเม่นทะเล และปลาทะเลสดๆ ศำลเจ้ ำฮอกไกโด เป็ นศาล
เจ้าของศาสนาพุทธนิ กายชินโตประจาเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่ มพัฒนาเกาะ ได้อญั เชิญเทพ
มาประทับทั้งหมด 4 องค์ จากศาลเจ้ามีพ้ืนที่เชื่อมต่อกับสวนมารุ ยามะ ในฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอก
ซากุร ะบาน ในฤดู ร้ อ น วัน ที่ 14-16 มิ ถุ น ายนของทุ กปี จะจัด เทศกาล Sapporo Festival หรื อ Sapporo
Matsuri ซึ่งจะแห่ขบวนไปตามถนน
อำคำรที่ทำกำรรัฐบำลเก่ ำ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่ งเมือง
ซัปโปโร ทาให้นกั ท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม
... นามาจากที่ทาการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้ เป็ นสถาปนิ กท้องถิ่น
และสร้างอาคารนี้โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และ
เป็ นสัญลักษณ์ ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูก
อนุรักษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติที่มีความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม และสาหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่ สาคัญ
ทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

ทีพ่ กั :
วันทีส่ ี่

หอนำฬิ กำโบรำณ สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโร ซึ่ งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั นอกจากนี้ยงั ถือว่าเป็ น
สมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการ
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ทีพ่ กั :
วันทีห่ ้ ำ
เช้า

1045
1545

อนุ รักษ์ไว้เป็ นสมบัติล้ าค่าทางวัฒนธรรมที่ สาคัญของญี่ ปุ่นอีกด้วย สวนโอโดริ ถนนซึ้ งมีความกว้าง 105
เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สี เขียวของต้นไม้ทาให้สถานที่แห่ งนี้ เป็ นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น
พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็ นที่ต้งั ของหอเสาทีวสี ูง 147.2 เมตร ภายในบริ เวณนี้มีร่องไม้ดอก น้ าพุ
และประติมากรรมเป็ นชิ้นๆ ตั้งประดับอยู.่ ..หลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางช้อปปิ้ งสู่ “มิตซุ ย เอ้ ำท์ เล็ต” เอาท์
เล็ตที่ แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ นค้า “แบรนด์เนม ” ชื่ อดังหลากหลายทั้งแบนด์
ต่างประเทศและแบนด์ดงั ของญี่ปุ่น และสิ นค้าดีราคาพิเศษที่มีให้เลือกถึง 130 ร้านค้าซึ่งในบรรดาแบรนด์ดงั
เหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็ นแบรนด์ที่เพิ่งเปิ ดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิ ดตัวเป็ นครั้งแรกใน
ประเทศญี่ ปุ่น อีก 9 แบนด์ดงั ที่ มาเปิ ดครั้งแรกในญี่ ปุ่น มีท้ งั สิ นค้าสาหรับสุ ภาพบุ รุษและสุ ภาพสตรี เด็ก
อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie,
Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้ออิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิ มร้านอร่ อยจาก
ร้านค้าต่างๆ ในเอาท์เล็ต ***
AIR TERMINAL HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “สนำมบินชิโตเซ่ ”
ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยเทีย่ วบิน TG 671
ถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้ น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุป ระสงค์เพื่อ ท่ องเที่ ยวหรือสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตรำค่ ำบริกำร 9-13 กันยำยน 2560
ผู้ใหญ่ ท่ ำนละ
เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ไม่ มเี ตียงเสริม)
พักเดีย่ วเพิม่
มีตวั๋ แล้ วลด

ท่ ำนละ
ท่ ำนละ
ท่ ำนละ
ท่ ำนละ
ท่ ำนละ
ท่ ำนละ

37,900.- บำท
33,900.- บำท
33,900.- บำท
28,900.- บำท
6,000.- บำท
12,000.- บำท
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อัตรำค่ ำบริกำร 28 กันยำยน – 02 ตุลำคม 2560
ผู้ใหญ่ ท่ ำนละ
เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ไม่ มเี ตียงเสริม)
พักเดีย่ วเพิม่
มีตวั๋ แล้ วลด

ท่ ำนละ
ท่ ำนละ
ท่ ำนละ
ท่ ำนละ
ท่ ำนละ
ท่ ำนละ

42,900.- บำท
38,900.- บำท
38,900.- บำท
31,900.- บำท
6,000.- บำท
12,000.- บำท

***กรุณำอ่ำนเงื่อนไขด้ำนล่ำงก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
และรบกวนส่ งสำเนำพำสปอร์ ตก่อนกำรเดินทำง 20วันนะคะ***
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)
เงื่อนไขการชาระเงิน✓ สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.-

บาทภายใน 1 วันทาการ

✓ ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ (วันทาการนับวันจนทร์ถงึ ศุกร์)
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทาการขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื้องต้ น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วันทาการ ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วันทาการ ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วันทาการ ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
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6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการ
บินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา 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 องบินในแต่ละกรุ๊ป)
8. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสาคัญที่สุด
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปั ญหาอื่นๆ โดยทาง
บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
6. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
7. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พกั
ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
8. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
9. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่
รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่ ด้วยกัน
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
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10. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทา
ความเข้าใจก่อนจองทัวร์
12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบ
เด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
13. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
14. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
15. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

...โปรดอ่ำนข้ อควำมให้ ถถี่ ้ วนก่อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ตัวท่ ำนเอง..
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