“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

มกรำคม
กุมภำพันธ์
มีนำคม

กำหนดกำรเดินทำง
23 – 27 ม.ค.
28 ก.พ. – 04 มี.ค.
13 – 17 มี.ค.

ราคา

49,900.-

กำหนดกำรเดินทำง

เช้ ำ เทีย่ ง ค่ำ

1

กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ ( 23.15-06.55 )

✈

2

ฮำเนดะ – ต่ อเครื่ องบินภำยในประเทศ NH 741 (11.25-13.00) –
คุชิโระ – หมู่บ้ำนนกกระเรียนซึรุอิ – ภูเขำซัลเฟอร์ – ทะเลสำบมำ
ชู – อะบำชิรี

3

อะบำชิรี – ล่องเรื อตัดนำ้ แข็ง – ฟำร์ มสุ นัขจิง้ จอก – นำ้ ตกกิงกะ&
นำ้ ตกริวเซย์ – โซอุนเคียว – “เทศกำลนำ้ แข็งโซอุนเคียว”

4

โซอุนเคียว – อำซำฮิกำว่ ำ – สวนสัตว์ อำซำฮียำม่ ำ – ลำนสกี ชิคไิ ซ
โนะ โอกะ รีสอร์ ท – ซัปโปโร – “เทศกำลประดับไฟซัปโปโร” –
ซัปโปโร

5

สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ( 10.45-16.45 )

วันที่

-

โรงแรม
ABASHIRI KORO HOTEL
OR SIMILAR







 SOUNKYO GRAND HOTEL
 OR SIMILAR





SMILE PREMIUM
SAPPORO HOTEL OR
SIMILAR



✈



-

โปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE BREAKER (TG) 5วัน 3คืน - รหัสทัวร์ J051909

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ

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 ***

2315

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน

TG 682

(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันทีส่ อง

ฮำเนดะ – ต่ อเครื่ องบินภำยในประเทศ NH 741 (11.25-13.00) – คุชิโระ – หมู่บ้ำนนกกระเรียนซึรุอิ – ภูเขำซัลเฟอร์ –
ทะเลสำบมำชู – อะบำชิรี

0655

ถึงสนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอำทิตย์ อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
จากนั้น นาทุกท่านทาการต่อเครื่ องบินสายการบินภายในประเทศ...เพื่อไปยังสนามบินคุชิโระ เกาะฮอกไกโด

1125
1300

ออกเดินทำงจำก สนำมบินฮำเนดะ โดยสำยกำรบิน All Nippon เทีย่ วบิน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

NH 741

ถึงสนำมบินคุชิโระ เมืองคุชิโระตั้งอยูร่ ิ มทะเล เจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นมาในฐานะศูนย์กลางของฮอกไกโดตะวันออก…

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนซึรุอ”ิ หรื อ “หมู่บ้ำนนกกระเรียน” โดยหมู่บา้ นสึ รุอิได้ชื่อนี้มาจาก “นกกระเรียน
มงกุฎแดง” ซึ่ งเป็ นอนุ สรณ์ทางธรรมชาติที่สาคัญ หมู่บา้ นแห่ งนี้ มีนกกระเรี ยนมงกุฎแดงอาศัยอยูจ่ านวนมากตามชื่ อ
หมู่บา้ นที่แปลว่า มีนกกระเรี ยน...ครั้งหนึ่ งนกกระเรี ยนมงกุฎแดงเกื อบที่ จะสู ญพันธุ์ไปแล้ว แต่ดว้ ยความร่ วมมือของ
ผูค้ นในหมู่บา้ นและคนอื่น ๆ อีกมากมาย ทาให้ปัจจุบนั สามารถพบนกกระเรี ยนมงกุฎแดงที่หมู่บา้ นสึ รุอิได้กว่า 500 ตัว
ซึ่ งถือเป็ นประมาณครึ่ งหนึ่ งของที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั …อิสระให้ทุกท่านชมนกกระเรี ยนสี ขาว งามสง่าท่ามกลางหิ มะขาว
โพนตามอัธยาศัย...
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “ภูเขำอิโอซัน” หรื อรู ้จกั กันในนาม “ภูเขำซัลเฟอร์ ” ภูเขาสี น้ าตาลแดงที่ปกคลุมด้วยไอสี ขาว
ที่ มีป ล่องภูเขาไฟทั้งใหญ่ เล็กกว่า 1500 ปล่อง มี ความเข้มข้นของซัลเฟอร์ สูงที่ สุดในญี่ ปุ่ น ลักษณะของภูเขาไฟจะ
เปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาล ในช่วงหน้าหนาว ภูเขาไฟจะถูกปกคลุมด้วยหิ มะและไอน้ าก็ยงั คงไม่หยุดพุ่งจากปล่องภูเขา
ไฟ จากเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ภูเขาจะปกคลุมไปด้วย อาซาเลียที่ขาวบริ สุทธิ์ ซึ่ งปั จจุบนั ยังคงเป็ นภูเขาไฟที่
ยังมีการปะทุอยู่

โปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE BREAKER (TG) 5วัน 3คืน - รหัสทัวร์ J051909

นาท่ านเดิ น ทางสู่ “ทะเลสำบมำชู ” ทะเลสาบปล่ องภูเขาไฟ ที่ เกิ ด จากแอ่งภูเขาไฟรู ปกระจาด ตั้งอยู่บริ เวณอุท ยาน
แห่งชาติอะคัง จัดเป็ นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเป็ นทะเลสาบที่มีน้ าใสที่สุดในโลกอีกด้วย มักจะ
มีหมอกปกคลุมพื้นน้ าอยูเ่ ป็ นประจา จึงทาให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสี ยงในเรื่ องลึกลับ ซึ่งตานานท้องถิ่นของชาวไอนุเชื่อ
ว่าถ้าผูใ้ ดเห็นพื้นผิวน้ าของทะเลสาบ ผูน้ ้ นั จะพบกับความโชคร้าย... อิสระให้ท่านชมความงดงามของทัศนียภาพที่โอบ
ล้อมไปด้วยแอ่งหน้าผาสูงชัน พร้อมชมมาชูบลู ผิวน้ าทะเลสาบสี ฟ้าครามอันสวยงามด้วย ...
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “เมื อ งอะบำชิ รี ” เมื อ งทางตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของฮอกไกโด ใกล้ค าบสมุ ท รชิ เรโตโกะ
(Shiretoko Peninsula) เพราะความห่างไกลนี้ จึงเคยใช้เป็ นที่ต้ งั คุกคุมขังนักโทษคดีสาคัญ ที่ปัจจุบนั ทาเป็ นพิพิธภัณฑ์
เรื อนจาแทน ...นอกจากนี้ ในปลายฤดูหนาว จะมีน้ าแข็งจากทางขั้วโลกเหนื อ ไหลลงมากระทบฝั่งที่เมืองนี้ โดยจะเป็ น
น้ าแข็งที่เกิดจากคลื่นความเย็นไซบีเรี ย ทาให้ผิวหน้าของทะเลแถบนั้นลดอุณหภูมิลงจนติดลบและยังเป็ นจุดที่จะล่องเรื อ
ตัดน้ าแข็งออกไปในทะเลโอค็อตสค์ เพื่อชมก้อนน้ าแข็งขนาดน้อยใหญ่ ที่ละลาย ลอยลงมาจากทางขั้วโลกเหนื ออีกด้วย
โดยเมืองที่สามารถ ชมได้คือ ชิเรโตโกะ, มอนเบทสึ และอะบาชิริ
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)

ทีพ่ กั : ABASHIRI KOSO HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ำแร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็ น” (Onsen) น้ าแร่ ในไสตล์
ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่ อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ี มีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลัง่
วันทีส่ ำม

อะบำชิรี – ล่องเรื อตัดนำ้ แข็ง – ฟำร์ มสุ นัขจิง้ จอก – นำ้ ตกกิงกะ&นำ้ ตกริวเซย์ – โซอุนเคียว – “เทศกำลนำ้ แข็งโซอุนเคียว”

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านเพลิดเพลินกับฤดูหนาวของทะเลโอค็อตสค์ และสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ด้วยการ“ล่ องเรื อตัดน้ำแข็ง”
ลาใหญ่ ที่ ใต้ทอ้ งเรื อ จะมีสว่านขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่ ง ทาให้สามารถบดเจ้าก้อนน้ าแข็งยักษ์และแล่นตัดทะเลน้ าแข็ง
ออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอค็อตสค์ได้อย่างง่ายดาย… สัมผัสธรรมชาติพร้อมชมความงามของวิวทะเลโดยรอบและก้อน
น้ าแข็งยักษ์ หรื อ Ice Drift สี ขาวโพลนที่ลอยละลิ่ว ปลิวละล่อง มาจากขั้วโลกเหนือ ที่ปกคลุมทะเลอันกว้างใหญ่แห่งนี้
ซึ่ งปกติจะเห็นได้ในแถบอาร์ กติกเท่านั้น ...และหากโชคดีท่านจะได้ชมความน่ารักของสัตว์จากขั้วโลกที่ ลอยติดก้อน
น้ าแข็ง ทั้งหมีขาว แมวน้ า นกนางนวล นกอินทรี ยท์ ะเลเป็ นต้น ...อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย (ใช้
เวลำล่ องเรื อประมำณ 45 นำที ถึง 1 ชั่วโมงต่ อรอบ และ หำกช่ วงที่ท่ำนเดินทำงท่ องเที่ยวไม่ สำมำรถเห็น ธำรน้ำแข็ง
ทำงบริษัทต้ องขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ เนื่องจำกเป็ นเรื่ องของธรรมชำติ และสภำพภูมอิ ำกำศ)

โปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE BREAKER (TG) 5วัน 3คืน - รหัสทัวร์ J051909

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นำคณะเดิ นทำงไปเยี่ยมชม “KITA FOX VILLAGE” หรื อ “ฟำร์ มสุ นัขจิง้ จอก” เป็ นฟำร์ มสุ นัขจิ้งจอกแห่ งเดียวในฮ
อกไกโดที่สำมำรถเข้ำไปสัมผัสควำมน่ำรักของเหล่ำจิ้งจอกฮอกไกโดกันอย่ำงใกล้ชิดโดยไม่มีกรงกั้น... ฟำร์มตั้งอยูใ่ น
เมือง Kitami เป็ นหนึ่ งในสวนสัตว์ที่มีลกั ษณะโดดเด่นที่สุดของ ฮอกไกโด นอกเหนื อจำกสุ นัขจิ้งจอกสี แดงฮอกไกโด
ปกติ ...ผูเ้ ข้ำ ชมจะได้ห็นจิ้งจอกเงิ นที่ หำได้ยำกเช่นกัน ทุกตัวได้รับอำหำรเป็ นอย่ำงดี ภำยในมีบริ เวณกว้ำงขวำง และ
ต้นไม้ซ่ ึงแตกต่ำงจำกฟำร์มจิ้งจอกอื่น ๆ หมำจิ้งจอกที่นี่ ไม่ได้รับกำรผสมพันธุ์เทียม ภำยในฟำร์มยังมีร้ำนขำยของขวัญที่
เต็ม ไปด้วยของที่ระลึก...
จากนั้นนาท่านแวะชมความงามของ “น้ำตกกิงกะ” 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 าตกที่ ไหลออกมาจาก
ชะง่อนผานั้นเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กาลังตกมาจากฟากฟ้า ... นอกจากนี้ น้ าตกทั้งสองยังได้
ชื่อว่าเป็ นน้ าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่ วนในช่วงฤดูหนาวน้ าตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็ นน้ าแข็ง ... อิสระให้ท่าน
เที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโซอุนเคียว” (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง มีระยะทำงโดยประมำณ 115 กม.)
หมู่บำ้ นเล็กๆอันแสนน่ำรักที่อยูท่ ่ำมกลำงหุ บผำสูงและ ยังอยูใ่ นเขต “อุทยำนแห่ งชำติไดเซ็ทสึ ซัง” นอกจำกนี้ โซอุนเคียว
ยังเป็ นแหล่งน้ ำแร่ ออนเซนที่ มีชื่อเสี ยงโด่ งดังของญี่ ปุ่น ชมวิวทิ วทัศน์สองข้ำงทำงที่ สวยงำมดั่งภำพวำดของจิ ตรกรที่
รังสรรค์ข้ ึนในฤดูหนำว ซึ่ งถูกปกคลุมไปด้วยน้ ำแข็ง และหิ มะขำวโพลนสะท้อนแสงอำทิตย์วำววับจับตำ ซี่ งเป็ นอีกหนึ่ ง
ทัศนียภำพซึ่งหำชมได้ในฤดูหนำวเท่ำนั้น ...
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
พร้ อมเสิ ร์ฟท่ ำนด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกำะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ ปุ่ นว่าเป็ นปู น้ าเย็น ที่ เนื้ อมี รสชาติ อร่ อยที่ สุดและมี เนื้ อที่ นุ่ มน่ ารับ ประทานให้ท่านได้อิ่มอร่ อย
“แบบไม่ อ้นั !!!”
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หลังอำหำรค่ำ นำท่ำนชมอำณำจักรน้ ำแข็งขนำดมหึ มำ ณ “เทศกำล แกะสลักนำ้ แข็งโซอุนเคียว เฮียวบะกุ” ที่จดั ริ มแม่น้ ำอิ
ชิคำริ ในช่วงฤดูหนำว ปลำยเดือนมกรำคม-มีนำคมของทุกปี (เทศกำลงำนตั้งแต่ 25 มกรำคม – 18 มีนำคม 2019) ภำยใน
งำน จะประดับประดำด้วยประติมำกรรมน้ ำแข็งและหิ มะรู ปทรงต่ำงๆที่สะท้อนกับแสงแดดในช่วงกลำงวันเป็ นสี ขำว อม
ฟ้ำ และในช่วงกลำงคืนน้ ำแข็งเหล่ำนี้ จะสะท้อนแสงไฟสี รุ้ง รำวกับโลกแห่ งจินตนำกำร เช่นต้นคริ สต์มำส บ้ำนอิกลูของ
ชำวเอสกิโม ถ้ ำน้ ำแข็ง ที่มีหินงอกหิ นย้อยคล้ำยของจริ ง อุโมงค์น้ ำแข็ง และ บำร์ น้ ำแข็ง เป็ นต้น ...ตื่นตำตื่นใจกับ โดม
และปรำสำทน้ ำแข็งขนำดใหญ่ซ่ ึ งสำมำรถเดินเข้ำไปเยี่ยมชมภำยในได้อีกด้วย...ท่ำนจะได้เพลิดเพลินกับควำมงำมของ
ประติมำกรรมน้ ำแข็ง ซึ่งจัดได้วำ่ เป็ นเทศกำลน้ ำแข็งที่มีรูปแบบแตกต่ำงและยิง่ ใหญ่อลังกำรไม่แพ้เมืองอื่นๆ ในฮอกไกโด

ทีพ่ กั : SOUNKYO GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ำแร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็ น” (Onsen) น้ าแร่ ในไสตล์
ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่ อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ี มีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลัง่

วันทีส่ ี่

โซอุนเคียว – อำซำฮิกำว่ ำ – สวนสัตว์ อำซำฮียำม่ ำ – ลำนสกี ชิคไิ ซ โนะ โอกะ รีสอร์ ท – ซัปโปโร –
“เทศกำลประดับไฟซัปโปโร” – ซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

น าท่ านเดิ น ทางสู่ “เมื อ งอำซำฮิ ก ำว่ ำ ” เมื อ งที่ มี ข นาดใหญ่ เป็ นอัน ดับ สองรองจากซัป โปโร ได้ชื่ อ ว่า เป็ นหลัง คา
ของ ฮอกไกโดและเป็ นเมืองที่ หนาวที่ สุดแห่ งหนึ่ งของญีปุ่น ... เพื่อนาท่านเดินทางสู่ นาท่านเดิ นทางสู่ “สวนสั ตว์ อำ
ซำฮียำม่ ำ” เป็ นสวนสัตว์แห่ งเมืองหนาวท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน
โซนขั้วโลก ... นาท่านตื่นตากับ “นกเพนกวิน” เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บนั ทึกภาพอย่างใกล้ชิด
กับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ าที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ าได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา ... “หมีขำวขั้วโลก” ที่เดิน
อวดโฉมให้ท่านชมความน่ ารักที่ หาชมได้ยากไม่ตอ้ งไปไกลถึงขั้วโลก ... พร้อมชมความซุกซนของ “แพนด้ ำแดง” ...
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เฝ้าชมความสง่างามของ “เสื อพันธุ์ไซบีเรี่ยน” และ “ฝูงสุ นัขจิง้ จอก” ... นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับสัตว์พ้ืนเมืองหายาก
อีกมากมาย เช่น นกกระเรี ยนพื้นเมือง นกฮูก เหยีย่ ว และสิ งโตทะเล
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

หลังอาหาร นาท่ านสนุ กกับ “กิจกรรมบนลำนหิมะ ชิ คิไซโนะโอกะ รี สอร์ ท” (Shikisai no oka) ให้ท่านได้ลองเล่น
กิจกรรม อาทิ ถาดเลื่อน ห่วงยาง สโนว์ราฟติ้ง สโนว์โมบิล...หรื ออิสระให้ท่านได้เลือกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่
กับกิ จกรรมต่างๆ อีกมากมาย (มีให้ บริกำรเฉพำะ Slade เท่ ำนั้น / หำกท่ ำนใดสนใจจะลองเล่ นสกี ก็สำมำรถเช่ ำชุ ดและ
อุปกรณ์ ได้ รำคำนีไ้ ม่ รวมค่ ำเช่ ำชุด อุปกรณ์ สกี ครู ฝึกสอน และกิจกรรมต่ ำงๆ ภำยในลำนสกี) ... ตื่นเต้นท้าทายความกล้า
แบบไม่ตอ้ งกลัวกับการลื่นไถลด้วย “สกี” กับลานสกีได้อย่างจุใจ...
นาท่านชมความงามของเทศกาล “Sapporo White Illumination” คือเทศกาลประดับไฟของเมืองซัปโปโรและเป็ นงาน
เทศกาลประจาฤดูหนาวของเมืองอีกด้วย ลักษณะการจัดงานจะมีการแบ่งพื้นที่ในแต่ละส่ วนของย่านใจกลางเมืองและ
ตามถนนเส้นการค้าหลักในการประดับดวงไฟหลากสี เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวและ
กระตุน้ เศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ ง… Sapporo White Illumination เป็ นเทศกาลที่ มีอายุเก่าแก่จดั ขึ้นครั้งแรกในปี 1981
โดยในปี นี้ จะเป็ นครั้งที่ 36 แล้ว มีการขยายพื้นที่จดั งานและเพิ่มไฟ LED กว่า 520,000 ดวงมาไว้ในงานครั้งนี้ ท้ งั ยังเพิ่ม
ความยิง่ ใหญ่ของกิจกรรมและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย…อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย...
*** เพื่ อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อค่ำอิสระตำมอัธยำศั ย ...ให้ ท่ำนได้ เลือกชิ มร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำ
ต่ ำงๆ ***
ทีพ่ กั :

SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO

วันทีห่ ้ ำ

สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)

หรื อเทียบเท่ ำ

สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่ ”

1045
1645

ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 671
ถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้ น
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*** 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***

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

ท่านละ
ท่านละ

49,900.- บาท
44,900.- บาท

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

ท่านละ
ท่านละ

44,900.- บาท
37,900.- 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 1,655บาท (ประกำศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
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เงื่อนไขกำรชำระเงิน

✓สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำท่ ำนละ 10,000.- บำทภำยใน 1

วันทำกำร
✓ชำระยอดทั้งหมดก่ อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 20 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
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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...
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