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วันแรก

สนามบินดอนเมือง

23.00 น.

พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมื อง ชั้ น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์ เอเชี ยเอ๊ กซ์ เคาน์ เตอร์ 4 เพื่ อเตรี ยมตัวเดินทาง
และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้ เครื่ อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน่ ั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้ อนเสิร์ฟทั้งขา
ไปและขากลับ (นา้ หนักกระเป๋า 20 กก./ท่ าน หากต้ องการซื้อนา้ หนักเพิม่ ต้ องเสียค่ าใช้ จ่าย)
พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมื อง ชั้ น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์ เอเชี ยเอ๊ กซ์ เคาน์ เตอร์ 4 เพื่ อเตรี ยมตัวเดินทาง
และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
นัดหมายเวลา 20.30 น. พีเรียดเดินทางเริ่มต้ น 30 มีนาคม 2562 เป็ นต้ นไป
เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเทีย่ วบินที่ XJ 620 บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

20.30 น.

23.55 น.

วันทีส่ อง

สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ
จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ

02.20 น.
10.50 น./08.55

เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 620 บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นาท่ านเดินทางสู่ โนโบ
ริเบทสึ ”เมืองที่ เป็ นเมืองตากอากาศชื่ อดังแห่ งหนึ่ งของญี่ปุ่น มีชื่อเสี ยงด้านออนเซ็น เป็ นเมืองที่เหมาะสาหรับไปพักค้างคืน
และเข้าออนเซ็นเป็ นอย่างยิ่ง นาท่านชม จิโกคุดานิ หรื อ หุบเขานรก ภายในบริ เวณนี้ ประกอบไปด้วยบ่ อน้ าพุร้อนและบ่ อ
โคลนเดือดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหนึ่งพันปี ก่อน ทาให้มีลกั ษณะคล้ายกระทะทองแดง ซึ่งจะมี
ควันพวยพุ่งอยูต่ ลอดเวลา จากใต้พิภพ ทาให้ผคู ้ นขนานนามที่แห่ งนี้ วา่ หุ บเขานรก และที่นี่ยงั เป็ นต้นกาเนิ ดบ่อออนเซนที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพและผิวพรรณแห่งเมืองโนโบริ เบทสึ ที่มีชื่อสี ยงที่สุดบนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง นาท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็ น
สถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ าตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยีย่ มชมลูกหมีสีน้ าตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่
ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็ นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไป
ยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุ ษ ย์ ซึ่ งจะมองเห็ นหมีสีน้ าตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสี ยงและกลิ่นของหมีผ่านรู ระบาย
อากาศเล็กๆ นอกจากนี้ ยงั ยังขายขนมปั ง และแอปเปิ้ ล ให้นกั ท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จุด
ชมวิวทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็ นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะ แบบพาโนราม่า และยังสามารถมองเห็นภูเขาน้อยใหญ่ที่อยู่
รายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ
ตั้งอยูใ่ กล้กบั ทะเลสาบชิโกสึ

คา่
พักที่
วันทีส่ าม

เช้ า

บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
โรงแรม KIRORO RESORT หรื อระดับเดียวกัน
สกีรีสอร์ ท – ดิวตีฟ้ รี - โอตารุ - คลองโอตารุ – โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี
มิตชุยเอาเล้ ตท์ – ช้ อปปิ้ งทานุกโิ คจิ – บุฟเฟ่ ต์ ชาบู + ขาปู
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางเข้าสู่ ลานกิจกรรมหิมะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ กิจกรรมหิ มะให้เล่น เช่น สโนว์โมบิล และสโนสเลด หรื อจะเลือก
เล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่ รวมค่ าอุปกรณ์ และค่ าเครื่ องเล่ น ประมาณ 5,000-15,000 เยน)
* ทั้งนีก้ ารเล่ นกิจกรรมหิมะต่ างๆนั้น ขึน้ กับสภาพภูมอิ ากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น*
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จากนั้นนาท่ านช้อปปิ้ งสิ นค้าเครื่ องสาอางค์ อาหารเสริ ม เครื่ องประดับคุณ ภาพดี ที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE ซึ่ งมี
สิ นค้าให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิ้ งอย่างมากมายโดยปราศจากภาษี ซึ่งสิ นค้าที่เป็ ฯที่นิยมได้แก่ยาบารุ งร่ างกายและผลิตภัณฑ์เครื่
งอสาองค์ข้ ึนชื่อของญี่ปุ่นซึ่งไม่สามารถหาซื้อจากเมืองอื่นได้
นาท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุ เป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยูบ่ นที่ลาดต่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็ น
แหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสี ยง คลองโอตารุ หรื อ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอ
ตารุ โดยมีโกดังเก่าบริ เวณโดยรอบปรับปรุ งเป็ นร้านอาหารเรี ยงรายอยู่ ไฮไลท์ !!! บรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติก คลองแห่ งนี้
สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สาหรับเป็ นเส้นทางการขนถ่ายสิ นค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิก
ใช้และมีการถมคลองครึ่ งหนึ่ งเพื่อทาถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่ งหนึ่ งไว้เป็ นสถานที่ท่องเที่ ยว มีการสร้างถนนเรี ยบ
คลองด้วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร
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เทีย่ ง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่ านชม พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ ว โดยการเป่ าแก้วด้วยเทคนิ คในแบบต่างๆ จึ งทาให้เครื่ องแก้วที่ ออกมามี รูปแบบและสี ที่
แตกต่างกัน นาท่านเดินชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โอตารุ เป็ น!!!ไฮไลท์ หนึ่ งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความสวยงาม และถือเป็ นอีกหนึ่งในสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์เมือง

นอกจากนี้ ดา้ นหน้าพิพิธภัณฑ์ยงั มี “นาฬิ กาไอน้าโบราณ” สไตล์องั กฤษ ที่ เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลกเท่านั้น ซึ่ งเป็ น
ของที่ ระลึ กที่ เมื อง Vancouver มอบให้แก่ เมื อง Otaru นาฬิ กานี้ จะพ่นไอน้ าประกอบกับ มี เสี ยงดนตรี ดังขึ้ น ทุ กๆ 15 นาที
เหมือนกับนาฬิกาไอน้ าอีกเรื อนหนึ่งที่ประเทศแคนนาดา ถ้ามาฮอกไกโดแล้วไม่มาชม ต้องไปชมที่แคนนาดากันนะจ๊ะ
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หลังจากเดินเที่ยวชมและเพลิดเพลินไปกับกล่องดนตรี ที่หลากหลายและถ่ายรู ปกับหอนาฬิกาไอน้ าโบราณเรี ยบร้อยแล้ว เดิน
ข้ามถนนมาอีกสักเล็กน้อย แล้วมาพักเหนื่อยกับร้านค่าเฟ่ น่ารักๆกันดีกว่า ไปประเดิมด้วยร้านแรกกันเลยจ้า
เดินข้ามถนนมาประมาณ 50 เมตร ด้านขวามือก็ตอ้ งสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความน่ารักของเจ้าแมวน้อยคิตตี้ ที่ทา้ ทายรอให้
ทุกๆท่านเข้าไปเยี่ยมชม ผ่านมาแล้วจะผ่านเลยไปได้อย่างไรกัน แวะชมกันสักหน่อยสิ ค่ะ เมื่อเข้าไปในร้านทุกท่านสามารถ
เลือกแก้วเป็ นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านได้เลยนะจ๊ะ ซึ่ งข้างหลังแก้วจะมีการสกรี นคาว่า otaru ติดไว้ดว้ ยนะคะ ซึ่ งแก้วก็
จะมี มากมายหลากหลายแบบให้เลือก ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป เมื่อซื้ อแก้วพร้อมเครื่ องดื่ มเรี ยบร้อยแล้วสามารถเติ ม
เครื่ องดื่มฟรี ได้อีกรอบด้วยนะคะ เลือกเครื่ องดื่มเรี ยบร้อยแล้ว เชิญเลือกที่นั่งตามอัธยาศัยที่บริ เวณชั้นสองได้เลยจ้า หรื อถ้า
ใครไม่อยากนัง่ บริ เวณชั้นหนึ่ งจะเป็ นโซนขายของที่ระลึก หรื อจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูก้ าชาปองเสี่ ยงทายหาของฝาก
ไปฝากคนที่คุณรักก็ตามแต่สะดวกเลยค่ะ

ออกจากร้านคาเฟ่ คิตตี้ไม่ทนั ไร ก็จะเจอร้านถัดมาที่เรี ยกกันว่า มาถึงฮอกไกโดทั้งทีตอ้ งไม่พลาด LETAO กันนะจ๊ะ
เป็ นค่าเฟ่ ให้นงั่ ทานและสามารถสั่งกลับได้ซ่ ึ งบางวันอาจจะต้องรอคิวกันสักนิ ดนึ ง สิ่ งต้องห้ามก็คือ ห้ามพลาดที่ จะลิ้มรส
และห้ามพลาดที่ จะหิ้ วกลับมาเป็ นของฝากบุคคลอันเป็ นที่ รักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรค่าแก่การทานคือชี สเค้กนั่นเอง
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สัมผัสลิ้นที่นุ่มละมุน กลิ่นหอมหวาน ให้รสชาติหวานพอดี ลิ้มรสพร้อมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติก ไม่มี
อะไรจะฟิ นไปยิง่ กว่านี้แล้วววว

เดินต่อกันมาอีกนิ ดให้อาหารก่อนหน้านี้ ได้ยอ่ ย ก็จะเดินมาเจอกับร้าน KITAKARO เป็ นร้านคาเฟ่ ขนม
หวาน เมนู ที่แนะนานั้นก็คือ ซู ว์ครี ม ซึ่ งจะคล้ายเอแคล์บา้ นเรานัน่ เอง แต่เรื่ องรสชาติน้ นั ไม่ตอ้ งพูดถึ ง อร่ อย
มากกว่าแน่นอน ซึ่ งตัวแป้ งด้านนอกนั้นจะให้สัมผัสที่กรอบนอกนุ่มในตัดกับรสครี มที่หวานละมุนกลมกล่อม
ชิ้นเดียวไม่เคยพอ มาถึงฮอกไกโดแล้วควรลองทานกันนะคะ ทานที่เมืองไหนก็ไม่อร่ อยเท่าที่ฮอกไกโดจริ งๆ
ค่ะ ซึ่ งแต่ละมืองจะมีเอลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวของมันเอง เพราะฉะนั้นมาแล้วต้องห้ามพลาดค่ะ
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ไหนๆก็เดินทางมากับสายของหวานแล้วก็ทานของหวานกันให้เต็มที่จุใจกันไปเลยค่ะ มากันที่ร้านแนะนาร้านสุ ดท้าย
กันค่ะ ร้านนี้ก็คือ คาเฟ่ สนูปปี้ เอาใจคนรักสนูปปี้ ซึ่งจุดเด่นของร้านนี้ก็คือไอศกรี มนัน่ เองค่ะ ซึ่ งมีหลากหลายรสชาติให้เลือก
ชิม เป็ นซอฟท์ครี มเนื้ อนุ่มละมุน ภายในร้านแบ่งเป็ นสองชั้น ซึ่งชั้นที่สองจะเป็ นโซนร้านอาหาร การตกแต่งร้านก็ไม่พลาดที่
จะตกแต่ งไปด้วยสนู ป ปี้ ทั้งร้ านแน่ น อนค่ ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่ อ งดื่ ม แล้ว ทางร้ านยังจ าหน่ ายของที่ ร ะลึ ก
เกี่ยวกับสนูปปี้ เพื่อเอาใจคนรักสนูปปี้ กันด้วยค่ะ มีให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างมากมาย
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ออกมาจากพิพิธภัณฑ์เครื่ องแก้ว ของดี ของเด็ด ของเมืองโอตารุ ยังไม่หมดนะจ๊ะ เดินออกมาเล็กน้อยก็จะมองเห็ น
ร้านไอศกรี มที่ชื่อว่า VENETIAN CAFETERIA ร้านนี้มีเมนูยอดฮิตนัน่ ก็คือ ไอศกรี มสายรุ ้ง 7 สี นนั่ เอง เป็ นซอฟท์ครี ม 7 สี
เสิ ร์ฟใส่ โคน 7 ชั้น ชั้นละ 1 สี อันได้แก่ องุ่ น สตอเบอร์ รี่ ชาเขียว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวนเดอร์ ด้วยรสชาติ ที่
เข้มข้นของไอศกรี มบวกกับโคนคุกกี้แสนอร่ อย ผ่านมาทั้งทีหา้ มพลาดนะจ๊ะ

จากนั้นนาท่าน ช้ อปปิ้ งที่มิตซุ ย เอ้ าท์ เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยแหล่งรวมพลของสิ นค้าแบรนด์เนม
ชื่อดังจากทัว่ โลกประกอบด้วยแบรนด์ดงั ถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสิ นค้า
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สาหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชัน่ หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสิ นค้าทัว่ ไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหาร
ขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นงั่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่ งเป็ นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสิ นค้าจากฟาร์ มสดมาขาย
อีกด้วย
คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ ต์ ชาบู+ปู
จากนั้นอิสระช้อปปิ้ ง ถนนทานุกโิ คจิ เป็ นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้นื ที่ท้ งั หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจาก
จะเป็ นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่ างร้ านขายกิโมโน เครื่ องดนตรี วิดโี อ โรงภาพยนตร์ แล้ ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็ น
ศู นย์ รวมของเหล่ าวัยรุ่นด้ วย เนื่ องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้ อนดองกี ร้ าน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยงั มี
การตกแต่งบนหลังคาด้วยตุก๊ ตาทานุกิขนาดใหญ่

พักที่

โรงแรม TOKYO REI HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่

ฟรีเดย์ อสิ ระ ช้ อปปิ้ งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง หรื อเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คาแนะนาในการเดินทาง อาทิ
- อาคารเจอาร์ ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็ นตึ ก ที่ สู ง ที่ สุ ด ในซั ป โปโร ตั้ง อยู่ติ ด กับ สถานี เจอาร์ ซั ป โปโร เป็ นทั้ ง
ห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จาหน่ ายกล้องดิจิตอล, เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และอิ เล็ ค ทรอนิ ค ส์ ,ร้ าน100เยน, ร้ านUNIQLO ขายเสื้ อ ผ้าแฟชั่น วัย รุ่ น ,ร้ าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื่ องสาอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ช้ นั 38 เรี ยกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ ระดับความสู ง 160 เมตร
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พักที่

จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนื อเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่าคืนจะมองเห็นทีวที าว
เวอร์ ต้ งั อยูก่ ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่ องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่ งที่
ชั้น 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่ งมีอยูป่ ระมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่ อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตัว๋
ขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
- ย่ านซู ซูกโิ นะ ตั้งอยูใ่ นบริ เวณรอบๆ สถานี รถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถ่ ดั ลงมาทางใต้ของสวนสาธารณะ
โอโดริ ประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็ นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่าคืนที่มีการเปิ ดไฟ
ตามป้ ายไฟโฆษณาสี สันต่างๆ บนตึกที่ต้ งั อยูใ่ นย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถาน
บันเทิงเริ งรมย์ยามราตรี ต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึง
ไม่แปลกที่นกั ท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่งนี
- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่ ง
นี้รู้จกั กันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จบั ได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ท้ งั สิ้ น ซึ่ ง
จะมีความสดมากเหมือนไปเดิ นซื้ อที่ ท่าเรื อเลยที เดี ยว ลูกค้าส่ วนใหญ่จะมีท้ งั นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงชาวบ้านเข้า มาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยงั ขึ้นชื่อเรื่ อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน
เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน อาหารกลางวันและอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
โรงแรม TOKYO REI HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

วันทีห่ ้ า

สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

เช้ า
09.55

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเหิ รฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ๊ กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621 บริการอาหารและเครื่ องดื่มบน
เครื่ อง
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

15.10

******************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ **
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อัตราค่ าบริการ
กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่หอ
้ งละ
2-3 ท่ำน

พ ักเดีย
่ วเพิม
่

XJ620 DMK – CTS 02.20 – 10.50
XJ621 CTS – DMK 09.55 – 15.10
27 – 31 มีนำคม 2562

29,999

8,000

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62

30,999

8,000

29 มี.ค. – 02 เม.ย.62

30,999

8,000

กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่หอ
้ งละ
2-3 ท่ำน

พ ักเดีย
่ วเพิม
่

XJ620 DMK – CTS 23.55 – 08.55
XJ621 CTS – DMK 09.55 – 15.10
**หมำยเหตุว ันที่ 30 มี.ค. หมำยเลขไฟล์ทเปลีย
่ นแปลงเป็น XJ9620 DMK – CTS 23.55 – 08.55 พีเรียดเดียวเท่ำนน**
ั้
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 62

30,999

8,000

31 มี.ค. – 04 เม.ย. 62

30,999

8,000

01 – 05 เมษำยน 2562

29,999

8,000

02 – 06 เมษำยน 2562

29,999

8,000

03 – 07 เมษำยน 2562

29,999

8,000

04 – 08 เมษำยน 2562

29,999

8,000

05 – 09 เมษำยน 2562

29,999

8,000

06 – 10 เมษำยน 2562

31,999

8,000

07 – 11 เมษำยน 2562

29,999

8,000

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
***ค่ าบริการข้ างต้น ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น
ท่ านละ 3500 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 30 วันก่ อนการเดินทางเท่ านั้น ไม่ เช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ คืนมั ดจาไม่ ว่าด้ วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่ าทาง
บริษัทได้ ทาการจ่ ายค่ าตัว๋ ไปให้ กบั การสายการบินเรียบร้ อยแล้ ว โปรดอ่ านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ แก่ ตวั ท่ านเอง
การเดินทางในแต่ ละครั้ งจะต้ องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่ านขึ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิใในการเลื่อนการ
เดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคา
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กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใในการคืนมัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ ชาระ
ค่ าตัว๋ เครื่ องบินเต็มใบให้ กบั สายการบินเป็ นทีเ่ รียบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษีนา้ มันทีย่ งั มิได้ ชาระ ค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ กรุณาชาระ 21 วันก่ อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.
2.

ตัว๋ เมื่อออกแล้ ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
ไม่ มรี าคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ ว

จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ทปี่ ระสงค์ จะพานักระยะสั้นในประเทศญีป่ ุ่ นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ ว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้ า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์ จดั เตรียมให้
2. สิ่งทีย่ ืนยันว่ าท่ านสามารถรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่ างทีพ่ านักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ (เช่ น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่ อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่ อในระหว่ างทีพ่ านักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่ น คนรู้ จกั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์ จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่ างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์ จดั เตรียมให้
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วซี ่า ผูเ้ ดินทางจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่ อท่ าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ไม่
ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละ
สิ ทธิการเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่า
เป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์
หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจ
พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของเงินค่าบริ การ
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การ
สารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่า
เป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยว
หรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับ
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ประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั
กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงิน
มัดจา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับ ราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเครื่ องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ
เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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