รหัสโปรแกรม : 16156 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
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กำหนดกำรเดินทำง
23 – 27 กุมภำพันธ์ 2563
04 – 08 / 19 – 23 มีนำคม 2563
มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG670 23.55-08.20+1

สนามบินชิโตเสะ – หมู่บา้ นราเมนอาซาฮีกาว่า – สวนสัตว์ฮาซาฮียาม่า
วันที่สอง เทศกาลน้ าแข็งโซอุนเคียว

เช้า

กลางวัน

คา่

-

-

-

-

✓

HTL

✓

✓

-

 SOUNKYO KANKOU HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่สาม

ล่องเรือตัดน้ าแข็ง – พิพธิ ภัณฑ์โอคอทสก์ ริวเฮียว – เอออน พลาซ่า
 ART HOTEL ASAHIKAWA OR SIMILAR CLASS

กิจกรรมลานสกี ชิคไิ ซ โนะ สโนว์แลนด์ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ งซูซูกโิ นะ
วันที่ส่ี

 APA SUSUKINO HOTEL OR SIMILAR CLASS

✓

✓

✓

วันที่หา้

“บุฟเฟต์ป้ ิ งย่าง + ขาปูยกั ษ์”
สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG671 10.00-15.50

✓

-

-

วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
20:00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้ กบั ประตูทางเข้ า
หมายเลข 2) พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
23:55
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันทีส่ องของการเดินทาง (2)
สนามบินชิโตเสะ – หมู่บา้ นราเมนอาซาฮีกาว่า – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
เทศกาลน้ าแข็งโซอุนเคียว
08:20
ถึง สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย...หลังผ่านพิ ธีศุลกากรและตรวจคนเข้ าเมืองพร้ อม
ตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว...นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นราเมนอาซาฮีกาว่า” ที่มีประวัติมายาวนาน นับ
ย้ อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซึ่งในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได้ กาเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสาน
บะหมี่หลายชนิดของจีน ที่หมู่บ้านอาซาฮีกาว่าราเมนแห่งนี้ประกอบด้ วยร้ านราเมนที่มีช่ ือเสียง 8 ร้ านที่ต่าง
แข่ งขัน กันทาราเมนของตนเองให้ อ ร่ อ ยที่สุด เพื่ อสืบ ทอดมรดกทางปั ญ ญาที่ถ่า ยทอดกันมาและยกระดั บ
คุณภาพและมาตรฐานของราเมนเพื่อให้ เป็ นที่เลื่องลือไปทั่วโลก


บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเมง (แจกคูปองเงินสดท่านละ 1,000.-เยน)
นาท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” ชมความน่ารักของ “สัตว์ข้ัวโลกเหนือ” ที่หาชมได้ ยาก ตื่นตาและ
น่าประทับใจกับเหล่าสัวต์มากมาย เช่น “ขบวนพาเหรดเจ้ าเพนกวิน ” ที่เดินแถวอวดโฉมกันอย่างสวยงาม
“หมีข้วั โลกเหนือ” ที่ทา่ นไม่ต้องเดินทางไปชมไกลถึงขั้วโลกเหนือ อิสระทุกท่านเก็บภาพน่ารักๆตามอัธยาศัย
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จากนั้นนาท่านสู่ “เมืองโซอุนเคียว” เป็ นหมู่บ้านออนเซนขนาดเล็กที่อยู่ทา่ มกลางขุนเขาแห่งอุทยานแห่งชาติ
ไดเซ็ทสึซัง
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้ วยบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นและนานาชาติ
หลังจากรับประทานอาหารคา่ นาท่านชม “เทศกาลน้าแข็ งโซอุนเคียว” หรือเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งว่า Hyobaku Matsuri
เป็ นเทศกาลประจาเมืองโซอุนเคียว ซึ่งจะจัดเป็ นประจาทุกปี สถานที่จัดงานตั้งอยู่ริมแม่น้ าอิชิการิ มีเสาน้ าแข็ง อุโมงค์
น้ าแข็ง และโดมน้ าแข็ง ตอนกลางคืนจะมีการประดับไฟอย่างสวยงาม ให้ท่านอิ สระท่านถ่ายรู ปเก็บภาพบรรยากาศ
ความสวยงาม

ทีพ่ กั : SOUNKYO KANKOU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับเดียวกัน
**อิสระทุกท่านพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็ น” การแช่น้ าแร่ที่คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วยกระตุน้
การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**
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วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
ล่องเรือตัดน้ าแข็ง – พิพธิ ภัณฑ์โอคอทสก์ ริวเฮียว – เอออน พลาซ่ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านพบกับประสบการณ์ใหม่ “ล่องเรือตัดน้ าแข็ง” โดยเรือจะล่องไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันส่วนหัวของ
เรือก็จะทาหน้ าที่ตัดธารนา้ แข็งออกด้ วย ให้ ท่านได้ ชมความสวยงาม เพลิดเพลิน และเก็บภาพเป็ นที่ระลึกของ
ธารนา้ แข็งที่ทะเลโอค็อตสก์ซ่ึงถือว่าเป็ นความงามที่ธรรมชาติได้ สร้ างขึ้นอย่างแท้ จริง (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ
45 นาที ถึง 1 ชัว่ โมงต่อรอบ และหากช่วงทีท่ ่านเดินทางท่องเทีย่ วไม่สามารถเห็ นธารน้าแข็ ง ทางบริษัทต้องขออภัยมา
ณ ทีน่ ี้ เนื่องจากเป็ นเรื่องของธรรมชาติและสภาพอากาศ)


บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู
นาท่านชม “พิพธิ ภัณฑ์โอคอทสก์ ริวเฮียว” พิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงธารนา้ แข็งจาลองภายในห้ องที่มีอุณหภูมิ 15 องศา และยังจัดแสดงสัตว์สตาฟอีกด้ วย นอกจากนี้ท่านจะได้ พบกับ คลิโอเน ซึ่งเป็ นสัตว์ทะเลที่จะได้ เห็น
ในฤดูการเกิดธารนา้ แข็งเท่านั้นและสัตว์ชนิดนี้ถือว่าเป็ นนางฟ้ าของธารนา้ แข็ง ที่น่ียังมีส่งิ อานวยความสะดวก
ที่คนทุกวัยสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับทะเลโอคอทสก์อย่างสนุกสนาน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า ” ศูนย์รวมแห่ งสินค้ าชั้ นนานานาชนิ ด อาทิ นาฬิกา, กล้ อง,
กระเป๋ า, รองเท้ า,เสื้อผ้ า เป็ นต้ น และยังมี “ร้ าน 100 เยน” สินค้ าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคา
แสนจะถูก อิสระให้ ท่านได้ เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ าที่สามารถเลือกไปเป็ นฝากคนทาง
บ้ านได้ ตามอัธยาศัย

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง และเลือกชิมอาหารอร่ อยจากร้าน
ต่างๆมากมาย
ทีพ่ กั : ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า ระดับเดียวกัน
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วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (4)
กิจกรรมลานสกี ชิคิไซ โนะ สโนว์แลนด์ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ งซู ซูกิโนะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ “ชิคิไซ โนะ สโนว์แลนด์” ลานสกีบนเกาะฮอกไกโดในฤดูหนาว ให้ ได้ สนุ กสนานกับกิจกรรมและ
กีฬาฤดูหนาวมากมาย เช่น สกี สโนว์บอร์ด สโนว์โมบิล หรือถ้ าไม่อยากเล่นสกีกส็ ามารถถ่ายรูปวิวสวยๆสุดโร
แมนติคตามอัธยาศัย ***ค่ากิจกรรมต่างๆโดยประมาณ 1. Snowmobile เริ่มต้น 10,000.-เยน / 2. Snow Raft
ราคา 600-1,000.-เยน / 3. Banana Boat ราคา 600-1,000.-เยน / 4.Sled ราคา 200.-เยน / 5.Tube ราคา
200.-เยน***


บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “เมืองซัปโปโร” เมืองใหญ่ ของฮอกไกโดที่ผสมผสานความเป็ นเมืองและ
ธรรมชาติไว้ ด้วยกัน เพื่อนาท่านสู่ย่านช้ อปปิ้ ง “ซู ซูกิโน่” แหล่งช้ อปปิ้ งอันดับหนึ่งของเมืองซัปโปโร ที่รวบรวม
ร้ านช้ อปปิ้ ง ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านกินดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย



รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยบุฟเฟต์ป้ ิ งย่างสไตล์ญ่ีปุ่น เสิร์ฟพร้ อมปูยักษ์ฮอกไกโด
อาหารทะเลอื่นๆ หอยเชลล์ หอยนางลม หอยเม่น กุ้งทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซามอน ของหวาน เค้ กหน้ าต่างๆ
ทีพ่ กั : APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับเดียวกัน
วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (5)
สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ
10:00
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG671
15:50
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
- - - Always with You - - หมายเหตุ :
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่นของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมายหรือ
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
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อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

23 - 27 กุมภำพันธ์ 2563
04 – 08 มีนำคม 2563
19 – 23 มีนำคม 2563

45,900.-

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 พักเดี่ยวเพิ่ม
มีเตียง
ไม่มีเตียง
ท่ำนละ

42,900.-

39,900.-

6,000.-

*** กรุป
๊ คอนเฟิรม
์ ออกที่ 20 ท่าน สอบถามข้อมูลสารองที่นงั่ ได้ทฝ
ี่ า่ ยขายบริษท
ั ทัวร์ใกล้บา้ นท่าน***
***กรณีมต
ี ว
ั๋ เครือ
่ งบินแล้วลดท่านละ 18,000.-บาท***
***กรณีเด็กอายุตากว่
่
า 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท***
***ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป***
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 3,000.-เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)
เงื่อนไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
~9~

การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 20 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคุณสมบัตใิ น
การเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติ
ที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

~ 10 ~

~ 11 ~

