• สัมผัสวิถชี ีวิตของ “ชนเผ่าไอนุ ” ณ “หมู่บา้ นไอนุ ” ชนพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด

• นั่งกระเช้ าสู่ “ภูเขาไฟอุสึ” ชื่นชมทิวทัศน์ “ภูเขาไฟฟูจินอ้ ย” ที่เกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก
• ชมความน่ารัก “ฟาร์มหมีสีน้ าํ ตาล” ที่หาดูได้ เฉพาะเกาะฮอกไกโดเท่านั้น
• พิสจู น์บ่อโคลนเดือด “จิ โกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่อดุ มไปด้ วยแร่กาํ มะถันพวยพุ่งขึ้นมา
ชมความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เต็มไปด้ วยลําคลองและต้ นกําเนิดศิลปะ “เครือ่ งแก้วและกล่องดนตรี”
• ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต “Shiroi Koibito” ที่ข้ น
ึ ชื่อที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด
• ตื่นตากับเมือง “ซัปโปโร” ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ... “อดีตทีว่ ่าการรัฐบาล” & “หอนาฬิกาโบราณ”

• ช้ อปปิ้ งจุใจย่านสุดฮิตที่ “ถนนคนเดินทานุกิโคจิ / ซึซึกิโนะ” ที่รวมสินค้ าไว้ หลากหลาย
 ผ่อนคลายกับการแช่ น้ าํ แร่ธรรมชาติ (ONZEN)
 อาหารมื้ อพิเศษ!

บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลและปูยกั ษ์ 3 ชนิด ปูยกั ษ์ – ปูหิมะ – ปูขน
จากทะเลฮอกไกโด ให้ท่านรับประทานแบบไม่อ้ นั

43,900.เริ่มต้ น

“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”



28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 58 (5ว ัน3คืน)



11 - 15 พฤศจิกายน 58 (5ว ัน3คืน)
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กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
*** พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) ***
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสารจํ าเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง .... เวลาท้องถิน่ ต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หมู่บา้ นไอนุ - บ่อโคลนเดือด “จิ โกกุดานิ” – ภูเขาไฟอุสึ (ขึ้ นกระเช้าไฟฟ้ า) – ฟาร์มหมี
ถึง สนามบิน ชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร ” ประเทศญีป่ ุ่ น ถือว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง
นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นไอนุ ” (Ainu Village) ชนเผ่าพื้นเมืองฮ็อกไกโด ก่อนที่ชาวญี่ปุ่นจะเข้ าไปจับจอง ...
ภายในหมู่บ้านมีการจัด แสดง “ระบําพื้ นเมือง” พร้ อมชม “บ้านจํ าลอง” และ “พิพธิ ภัณฑ์” ที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้
โบราณต่างๆ ของชนเผ่าไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝี มือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ งามๆ จากไม้ นอกจากนั้น ท่านจะ
ได้ สมั ผัสวิถชี ีวิตความเป็ นอยู่ต้งั แต่สมัยดึกดําบรรพ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เมือง “โนโบริเบ็ทสึ ” เมืองตากอากาศที่มีช่ ือเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ที่อดุ มสมบูรณ์ไป
ด้ วยธรรมชาติท่งี ดงามไม่ว่าจะเป็ นต้ นไม้ , ทะเลสาบ, หนองบึง และแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย ... เพื่อนําท่านชมความ
แปลกของธรรมชาติท่ี “จิ โกกุดานิ ” หรือ “หุบเขานรก” บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้ สร้ างสรรค์ข้ นึ อุดมไปด้ วยแร่กาํ มะถัน
ซึ่งเกิดจากความร้ อนใต้ พิภพเผาผลาญกํามะถันแล้ วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็ นแอ่ง
... จากนั้น นําท่าน เปลี่ยน
บรรยากาศเป็ นการ “นังกระเช้
่
าไฟฟ้ า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศเอื้ ออํานวย ) ... ที่ได้ ช่ือว่า
เป็ นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สดุ ในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมา และเป็ นจุดศูนย์กลางที่ทาํ ให้ เกิดทะเลสาบโทย่า และพบว่า
ภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุข้ นึ มาเป็ นระยะทุก 20-50 ปี ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ของพื้นที่แถบนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง
... จนกระทั่งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทําให้ เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง ” (Mt. Showa shinzan) ...
ปัจจุบันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้ วแต่ยังมีควันขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้ อนสูงมาก
เป็ นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ ในฤดูหนาว ... อิสระให้ ท่านได้ ช่ ืนชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีก
รูปแบบหนึ่ง ... จากนั้นนําท่านชม แหล่งอนุรักษ์ “หมีสีน้ าํ ตาล” พันธุห์ มีท่หี าได้ ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอก
ไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ตื่นตากับความน่ารักของน้ องหมีตัวเล็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตัวโต
อายุ 12 ขวบ ... และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ท่ที าํ ท่าทางตลกๆ ให้ ท่านชม เช่น ยกมือไหว้ ขอ หรือ นอนยกขารอขอแอ๊ปเปิ้ ล
หรือกวักมือเรียกขอเพื่อแลกกับการได้ กนิ แอปเปิ้ ลหรือคุกกี้ ... อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสี
นํา้ ตาล พร้ อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (
2)
ที่พกั : Toya Sun Palace Hotel / Noboribetsu Grand Hotel หรือเทียบเท่า

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํา้ แร่ในไสตล์
ญี่ปุ่นให้ ท่านได้ พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํา้ แร่ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
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เช้ า
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เช้ า
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เมืองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอนํ้าโบราณ – พิพธิ ภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี -โรงงานช็อกโกแล็ต
ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
(3)
นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ” ศูนย์กลางการค้ าทางนํา้ ที่โดดเด่นที่สดุ ในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้
เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถชี ีวิตความเป็ นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น ... ถึงเมือง “โอตารุ ”
เมืองที่ท่านจะได้ ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส ... นําท่านแวะชม “คลองโอตารุ ” ที่
มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทาง
เรือเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ ถูกใช้ เป็ นเส้ นทางในการขนส่งสินค้ า จากคลังสินค้ าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณ
ปากอ่าวให้ ท่านเดินเล่น พร้ อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ท่สี วยงาม ... จากนั้นนําท่านเดินสู่
“ถนนซาไกมาจิ ” (Sakaimachi Street) ย่านช้ อปปิ้ งสําคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของ
“ร้านเครื่องแก้ว” “พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” ... นอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้ างทางของถนนซาไก
มาจิ ยังเต็มไปด้ วยร้ านค้ าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ เค้ กและขนมอัน
เลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ให้ ท่านเดินชมได้ ตามอัธยาศัย ... แล้ วนําท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
กับ “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ... ซึ่งเป็ น ของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์
ประเทศแคนนาดามอบให้ กบั เมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะ มีเสียงดนตรีดังขึ้น ทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอนํา้ ออกมาทุกๆ ชั่วโมง
เหมือนกับนาฬิกาไอนํา้ อีกเรือนที่ลอนดอน ... แล้ วแวะชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพธิ ภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ”
ท่านจะได้ ต่ นื ตากับเครื่องประดับและตกแต่งที่ทาํ มาจากแก้ วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรือจะเลือกชม
“กล่องดนตรี ” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้ อมทั้งชม
“การสาธิต ” การผลิตเครื่องแก้ วด้ วยช่าง
ผู้ชาํ นาญการ ... อิสระให้ ท่านได้ “เลือกซื้ อเลือกชม” สินค้ าที่ผลิตจากเครื่องแก้ วต่างๆ ติดไม้ ติดมือฝากคนทางบ้ าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (
4)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต ” สินค้ าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ “โค
นม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะ สภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทําให้ “ช็อกโกแล็ต ” มีรสชาติ
ดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ ชอ็ กโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์
การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจําลองโรงงาน ท่านจะได้ ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อ
สินค้ าได้ อย่างจุใจ หรือหากท่านอยากจะลองทําช็อกโกแล็ตด้ วยฝี มือตัวเองก็สามารถทําได้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พกั : Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า
“ถนนสายแป๊ะก๊วย” มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทําการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ

สวนโอโดริ – ช้อปปิ้ งถนนคนเดินทานุ กิโคจิ & ซึ ซึกิโนะ – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านเดินทางสู่ ถนนสายโรแมนติกแห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโด “กิงโกะอเวนิว ” หรือ “ถนนต้นแปะก๊วย” บริเวณทางเข้ า
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย มีต้นกิงโกะประมาณ 70 ต้ น ขนานกันไปตามถนนที่ทอดยาวประมาณ 380 เมตร ... ใบของ
แปะก๊วยมีสเี ขียวและจะเปลี่ยนเป็ นสีเหลืองในฤดูใบไม้ เปลี่ยนสีประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงต้ นเดือนพฤศจิกาย น ... อิสระ
ให้ ทา่ นได้ บันทึกภาพตามอัธยาศัย (การเปลี่ยนสีของใบไม้ จะขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย โดยเริ่มประมาณตั้งแต่
เดือนตุลาคมเป็ นต้ นไป)... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้ สม
กับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้ าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้ จะ
ไม่ได้ มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต ... แต่ท่นี ่ีกเ็ ป็ นที่สาหรับให้ คนท้ องถิ่นได้ กราบไหว้ ส่งิ
ศักดิ์สทิ ธิ์ท่สี งิ สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้ าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจสืบไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (
7)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทําการรัฐบาลเก่า ” สร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถอื เป็ น
สัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทําให้ นักท่องเที่ยวท้ องถิ่นและต่างชาติร้ จู ักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้ างของโดมแปด

คํ่า

เหลี่ยม ... นํามาจากที่ทาํ การรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ท่อี อกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้ องถิ่น และสร้ าง
อาคารนี้โดยใช้ วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาล
เมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ ทาํ ให้ ต้องสร้ างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ ให้ เป็ นสมบัติท่มี ีความสําคัญ
ทางด้ านวัฒนธรรม และสําหรับจัดงานเลี้ยงต้ อนรับบุคคลที่สาํ คัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่ น ... แล้ วนําท่าน ผ่านชม
สัญลักษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ” เมืองซัปโปโร ซึ่งสร้ างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็ น สัญลักษณ์คู่
เมือง นอกจากนี้ ยังถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรง มานานนับ 100 ปี
ทั้งยังได้ รับการอนุรักษ์ไว้ เป็ นสมบัติลาํ้ ค่าทางวัฒนธรรมที่สาํ คัญของญี่ปุ่นอีกด้ วย ... จากนั้นนําท่านเดินทางต่อยัง “สวนโอโด
ริ” เป็ นถนนซึ้งมีความกว้ าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้ นไม้ ทาํ ให้ สถานที่แห่งนี้เป็ นที่นิยมของคน
เมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็ นที่ต้งั ของหอเสาทีวีสงู 147.2 เมตร ภายในบริเวณนี้มีร่องไม้
ดอก นํา้ พุ และประติมากรรมเป็ นชิ้นๆ ตั้งประดับอยู่ และทุกปี ในฤดูหนาว ณ สถานที่แห่งนี้เป็ นที่จักงานเทศกาลหิมะที่มีการ
แข่งขันการนําหิมะมาสลักแป็ นรูปต่างๆ อันเป็ นที่โด่งดังไปทั่วโลก ... สมควรแก่เวลานําท่านช้ อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินในร่มอัน
เก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร “ทานุ กิ โคจิ ” ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้ านค้ ามากมายนับ 200 ร้ านที่ให้ ท่านเดิน
เลือกซื้อสินค้ าต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น ร้ านสินค้ า 98 เยนร้ านรองเท้ าและกระเป๋ าราคาถูกที่มีให้ เลือกหลากหลายแบบที่
เริ่มต้ นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้ านขายเครื่องสําอางร้ านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสนัข ร้ านขายผลไม้ พ้ ืนเมือง ร้ านเกมส์ ร้ านขาย
เสื้อผ้ า ร้ านอาหาร ฯลฯ ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ย่านช้ อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในแถบฮอกไกโด “ซึ ซึกิ
โนะ” ที่มีร้านค้ า มากกว่า 4,500 ร้ านให้ ท่านได้ เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้ าน Big Camera จําหน่ายกล้ อง
ดิจิตอล เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้ าน100เยน ร้ าน UNIQLO ขายเสื้อผ้ าแฟชั่นวัยรุ่นร้ าน Matsumoto Kiyoshi
ขายยาและเครื่องสําอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo ... ถนนในซัปโปโรจะไม่สมบูรณ์ไปได้ เลยถ้ า
หากปราศจากร้ านราเม็งซึ่งแหล่งที่ข้ นึ ชื่อ คือ “Ramen Yokocho” หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อว่า “ตรอกราเม็ง ” ศูนย์
รวมร้ านราเมนที่ข้ ึนชื่อที่สดุ ในซัปโปโร แต่ละร้ านไม่ใหญ่โตนัก แต่จะสังเกตได้ ว่าร้ านไหนอร่อย จากจํานวนคิวของลูกค้ าที่รอ
อยู่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปู
ขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตวั โต กุง้ ทะเล ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล ซาชิมิ
ปลาสดๆ ซู ชิหน้าต่าง เช่น หน้าปลาไหลย่าง หน้าไข่ปลา หน้าหอยเชลล์ หน้ากุง้ ฯลฯ
ที่พกั : Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ สนามบิน
ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (9)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่ ”
1045
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน TG 671
1545
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ท่องเที่ยวหรือสํารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและ ญีป่ ุ่ นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ กรุป๊ วันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 58
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ วเพิม่
มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

46,900.- บาท
42,900.- บาท
42,900.- บาท
34,900.- บาท
6,000.- บาท
18,000.- บาท

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

43,900.- บาท
39,900.- บาท
39,900.- บาท
32,900.- บาท
6,000.- บาท
15,000.- บาท

กรุป๊ วันที่ 11-15 พ.ย. 58
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ วเพิม่
มีตวั๋ แล้วลด

***รบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้ นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร -เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงือ่ นไขการชําระเงิน

 สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํ า ท่านละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื้องต้ น 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
ยกเว้ นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและ
ค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้ วย
กรณีใดๆ
7. กรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว ถ้ าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง
บริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋ เครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบั ราคาตัว๋ เครื่องบินในแต่ละกรุป๊ )
8. กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2.
3.
4.
5.
6.

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

