รห ัสโปรแกรม : 17312

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

กำหนดกำรเดินทำง
20 – 24 กุมภำพันธ์ 2563
29 กุมภำพันธ์ – 04 มีนำคม 2563
วันที่
1
2
3
4
5

กำหนดกำรเดินทำง
สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่
(เกำะฮอกไกโด) (23.45-08.30)
ชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนรำเม็ง – โซอุนเคียว – นำ้ ตกกิงกะ & ริวเซย์ –
“เทศกำลนำ้ แข็งโซอุนเคียว”
โซอุนเคียว – สวนสัตว์ อำซำฮิยำม่ ำ – คลองโอตำรุ – พิพธิ ภัณฑ์
เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี – ถนนซำไกมำจิ – ซัปโปโร –
ช้ อปปิ้ งทำนุกโิ คจิ – “เทศกำลประดับไฟซัปโปโร”
ซัปโปโร – โคคุไซ สกี รีสอร์ ท – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด –
ตลำดปลำนิโจ – ช้ อปปิ้ งมิตซุยเอำท์ เล็ต
ซัปโปโร – สนำมบินชิโตเซ่ – สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ
(10.45 – 15.45)

รำคำ

39,900.เช้ ำ

เทีย่ ง

ค่ำ

โรงแรม

✈

-

 SOUNKYO KANKO
RAMENG HOTELHOTEL OR SIMILAR





-

ANA HOLIDAY INN
SAPPORO SUSUKINO
HOTEL OR SIMILAR





-

AIR TERMINAL
HOTEL OR SIMILAR


✈

-

-



วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ สุ วรรณภูมิ – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด)

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 ***

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปลื่ยนแปลง ณ วันทีจ่ องกรุ ณาสอบถามก่อนการจองอีกครั้ง
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

2345

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

วันทีส่ อง

ชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนรำเม็ง – โซอุนเคียว – นำ้ ตกกิงกะ & ริวเซย์ – “เทศกำลนำ้ แข็งโซอุนเคียว”

0840

ถึงสนำมบินชิ โตเซ่ “เมื องซั ปโปโร” ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ ปุ่น และเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

นาท่านเดินทางสู่ “เมืองอำซำฮิกำว่ ำ” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็ นหลังคาของ ฮอก
ไกโดและเป็ นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเม็งแห่ งอำซำฮิกำว่ ำ” ศูนย์รวมร้าน
ราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮิ กาว่าและของเกาะฮอกไกโด หมู่บา้ นแห่ งนี้ ประกอบด้วยร้านราเม็งที่มีชื่อเสี ยง 8 ร้านที่
ต่างแข่งขันกันทาราเม็งของตนเองให้อร่ อยที่สุดเพื่อสื บทอดมรดกทางปั ญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานของราเมงอาซาฮิกาว่าเพื่อให้เป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก ... อิสระให้ท่านได้เลือกลิ้มลองรสชาติของราเม็งร้าน
เด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่ อยแน่นอน
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ หมู่บ้ำนรำเม็ง (1)

หลังอาหารกลางวัน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “เมืองโซอุนเคียว” (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง มีระยะทำง
โดยประมำณ 115 กม.) หมู่บา้ นเล็ก ๆ อันแสนน่ารักที่อยูท่ ่ามกลางหุบผาสู งและ ยังอยูใ่ นเขต “อุทยำนแห่ งชำติไดเซ็ทสึ
ซัง” นอกจากนี้โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งน้ าแร่ ออนเซนที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของญี่ปุ่น ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม
ดัง่ ภาพวาดของจิ ตรกรที่ รังสรรค์ข้ ึนในฤดูหนาว ซึ่ งถูกปกคลุมไปด้วยน้ าแข็ง และหิ มะขาวโพลนสะท้อนแสงอาทิตย์
วาววับจับตา ซี่งเป็ นอีกหนึ่งทัศนียภาพซึ่งหาชมได้ในฤดูหนาวเท่านั้น
จากนั้นนาท่านเดินทางชมความงามของ “นำ้ ตกกิงกะ” หรื อ “นำ้ ตกแม่ นำ้ สีเงิน” มีขนาดความสูง 120 เมตรในฤดูร้อนน้ า
ที่ไหลลงมาจากหน้าผานั้นมีลกั ษณะเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสี เงินแสนงดงามส่วนไม่ไกลกันนักมี
อีกหนึ่งน้ าตก “นำ้ ตกริวเซย์ ” หรื อ “นำ้ ตกดำวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร เนื่องจากน้ าตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผา
นั้นเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กาลังตกมาจากฟากฟ้า นอกจากนี้ น้ าตกทั้งสองยังได้ชื่อว่าเป็ น
น้ าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วยส่ วนในช่วงฤดูหนาวน้ าตกทั้งสองแห่ งนี้ จะแข็งตัวกลายเป็ นน้ าแข็ง ... อิสระให้ท่านเที่ยวชม
ได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (2)

หลังอาหารค่ า นาท่านชมอาณาจักรน้ าแข็งขนาดมหึ มา ณ “เทศกำล แกะสลักน้ำแข็ง โซอุนเคียว เฮียวบะกุ” ที่ จดั ริ ม
แม่น้ าอิชิคาริ ในช่วงฤดูหนาว ปลายเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี (เทศกำลงำนตั้งแต่ 25 มกรำคม – 18 มีนำคม 2020)
ภายในงานจะประดับประดาด้วยประติมากรรมน้ าแข็งและหิ มะรู ปทรงต่าง ๆ ที่สะท้อนกับแสงแดดในช่วงกลางวันเป็ น
สี ขาว อมฟ้ า และในช่วงกลางคืนน้ าแข็งเหล่านี้ จะสะท้อนแสงไฟสี รุ้ง ราวกับโลกแห่ งจิ นตนาการ เช่นต้นคริ สต์มาส
บ้านอิกลูของชาวเอสกิโม ถ้ าน้ าแข็งที่มีหินงอกหิ นย้อยคล้ายของจริ ง อุโมงค์น้ าแข็งและบาร์ น้ าแข็ง เป็ นต้น ... ให้ท่าน
ตื่นตาตื่นใจกับโดมและปราสาทน้ าแข็งขนาดใหญ่ซ่ ึงสามารถเดินเข้าไปเยี่ยมชมภายในได้อีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลิน
กับความงามของประติมากรรมน้ าแข็ง ซึ่งจัดได้วา่ เป็ นเทศกาลน้ าแข็งที่มีรูปแบบแตกต่างและยิง่ ใหญ่อลังการไม่แพ้เมือง
อื่น ๆ ในฮอกไกโด

ทีพ่ กั : SOUNKYO KANKO HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบนำ้ แร่ ธรรมชำติ” เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ ในสไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ องโรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันทีส่ ำม

โซอุนเคียว – สวนสั ตว์ อำซำฮิ ยำม่ ำ – คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี – ถนนซำไกมำจิ – ซั ปโปโร –
ช้ อปปิ้ งทำนุกโิ คจิ – “เทศกำลประดับไฟซัปโปโร”

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (3)

นาท่านเดิ นทางสู่ “สวนสั ตว์ อำซำฮิยำม่ ำ ” เป็ นสวนสัตว์แห่ งเมืองหนาวท่านจะได้เห็ นสัตว์แปลก ๆ หลากหลายสาย
พันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นโซนขั้วโลก นาท่านตื่นตากับ “นกเพนกวิน” เดินอวดความน่ารักภายในสวนสัตว์ให้
ท่านได้บนั ทึกภาพอย่างใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ าที่ ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ าได้อย่างใกล้ชิดถึง 360
องศา ชม “หมีขำวขั้วโลก” ที่เดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักที่หาชมได้ยากไม่ตอ้ งไปไกลถึงขั้วโลก พร้อมชมความ
ซุกซนของ “แพนด้ ำแดง” เฝ้าชมความสง่างามของ “เสื อพันธุ์ไซบีเรี่ยน” และ “ฝูงสุ นัขจิง้ จอก” นอกจากนี้ ท่านจะได้
พบกับสัตว์พ้นื เมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรี ยนพื้นเมือง นกฮูก เหยี่ยว และสิ งโตทะเลท่านจะได้เพลิดเพลินไป
กับเหล่าสัตว์นานาชนิด พร้อมเลือกถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4)

หลังอาหารกลางวัน นาท่านแวะชม “คลองโอตำรุ ” ที่มีความยาว 1,140 เมตรและเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซ่ ึ งในสมัยก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยคุ อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรื อเฟื่ องฟูคลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้าจาก
คลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริม
คลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ... แล้วนาท่านเดินสู่ “ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ งสาคัญของเมือง
ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ ึ งเป็ นที่ต้ งั ของ “ร้ ำนเครื่ องแก้ ว” “พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ” และ “นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ”
นอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้างทางของถนนซาไกมาจิยงั เต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่ อยนานาชนิ ด อาทิ ช็อคโกแล็ต
Le TAOที่ มีขายเฉพาะที่โอตารุ เค้กและขนมอันเลื่องชื่ อต่าง ๆ มากมาย ของที่ระลึกและร้านอาหารร้านกาแฟให้ท่าน
เดินชมได้ตามอัธยาศัย...จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ “นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยูเ่ พียง 2
เรื อ นบนโลกเท่ านั้น ซึ่ งเป็ นของขวัญ จากเมื องแวนคู เวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กับ เมื องโอตารุ นาฬิ กาจะมี
เสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอน้ าออกมาทุกๆ ชัว่ โมงเหมือนกับนาฬิกาไอน้ าอีกเรื อนที่ลอนดอน ... อิสระ
ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... พร้อมนาท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี ”
ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่ องประดับและตกแต่งที่ทามาจากแก้วมากมายหลากหลายรู ปแบบที่งดงามยิ่งนัก หรื อจะเลือกชม
“กล่ องดนตรี ” รู ปแบบต่าง ๆ ที่ บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้ อมทั้งชม “กำรสำธิ ต” การผลิตเครื่ องแก้วด้วยช่ าง
ผูช้ านาญการ ... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซื้อเลือกชม” สิ นค้าที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่าง ๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน และ
นาท่านผ่านชม “หอนำฬิ กำโบรำณ” สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโรซึ่ งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั นอกจากนี้ ยงั ถือ
ว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่ งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติล้ าค่าทางวัฒนธรรมที่สาคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น
ผังเมื อง ซัปโปโร มีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุ กซึ่ งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ นและเมื องทั่วไปในญี่ ปุ่นซึ่ งได้รับคา
แนะนาาและพัฒนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญชาวอเมริ กนั ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผัง
เมืองของอเมริ กา ... เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “ทำนุกิ โคจิ” ย่านช้อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินในร่ ม อันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมือง
ซัปโปโรที่มีความยาวกว่า 900 เมตร กับร้านค้ามากมายนับ 200 ร้าน ที่ให้ท่านเดินเลือกซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ อย่างจุใจ อาทิ
เช่น ร้านสิ นค้า 98 เยน ร้านรองเท้าและกระเป๋ าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เริ่ มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้าน
ขายเครื่ องสาอางร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนขั ร้านขายผลไม้พ้นื เมืองร้านเกมส์ ร้านขายเสื้ อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ
** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำ อำหำรมื้อคำ่ อิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำต่ ำง ๆ **

หลังอาหารค่ านาท่ านชมความงามของเทศกาล “Sapporo White Illumination” คือเทศกาลประดับไฟของเมื อง
ซัปโปโรและเป็ นงานเทศกาลประจาฤดูหนาวของเมืองอีกด้วย ลักษณะการจัดงานจะมีการแบ่งพื้นที่ในแต่ละส่ วนของ
ย่านใจกลางเมืองและตามถนนเส้นการค้าหลักในการประดับดวงไฟหลากสี เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวและกระตุน้ เศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ ง…Sapporo White Illuminationเป็ นเทศกาลที่มีอายุเก่าแก่จดั ขึ้นครั้ง
แรกในปี 1981 โดยในปี นี้จะเป็ นครั้งที่ 36 แล้ว มีการขยายพื้นที่จดั งานและเพิ่มไฟ LED กว่า 520,000 ดวงมาไว้ในงาน
ครั้งนี้ ท้ งั ยังเพิ่มความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย…อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย

ทีพ่ กั : ANA HOLIDAY INN SAPPORO SUSUKINO HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ี่

ซัปโปโร – โคคุไซ สกี รีสอร์ ท – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด – ตลำดปลำนิโจ – ช้ อปปิ้ งมิตซุยเอำท์ เล็ต

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (5)

พาท่านเดินทางเข้าสู่ “โคคุไซ สกี รีสอร์ ท” (Sapporo Kokusai Ski Resort) เป็ นลานสกีขนาดใหญ่ให้เล่นมากมายตั้งแต่
มือใหม่จนถึงขั้นมืออาชีพ รี สอร์ทซึ่งตั้งยูเ่ มืองโจซังเค ทัว่ พื้นที่จะปกคลุมไปด้วยหิ มะตลอดช่วงหน้าหนาว ... ให้ท่านได้
เต็มอื่ม กับการพักผ่อนสาหรับครอบครัวด้วยกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ท่ามกลางหิ มะละลานตา และสนุกสนานไปกับการ
เล่นสกีท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและหิ มะอันขาวโพลน กับกิจกรรมต่างๆ มากมาย
บนลานสกี อาทิ กระดานเลื่อนหิ มะ สโนว์โมบิล สกี สโนว์บอร์ด ... อิสระให้ท่านเลือกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่
กับกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายหรื อเลือกมุมถูกใจกับการถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก (หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกีก็สามารถ
เช่าชุดและอุปกรณ์ได้ ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์สกี ครู ฝึกสอน และกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี)
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (6)

หลังอาหารกลางวัน นาท่านเดิ นทางสู่ “ศำลเจ้ ำฮอกไกโด” หรื อเดิ มชื่อ “ศำลเจ้ ำซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความ
ยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้ คอยปกปั กษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุ ขถึงแม้จะ
ไม่ได้มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “ตลำดปลำนิโจ” ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่ งนี้ สร้างขึ้น
เมื่อ ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รู้จกั กันในนาม “ครัวทะเลของชำวเมืองซัปโปโร”เพราะสัตว์ทะเลที่จบั ได้ส่วนใหญ่จะ
หาได้จ ากทะเลแถบนี้ ทั้ง สิ้ น ซึ่ งจะมี ค วามสดมากเหมื อ นไปเดิ น ซื้ อ ที่ ท่ า เรื อ เลยที เ ดี ย ว ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ท้ ัง
นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยงั ขึ้นชื่อเรื่ องไข่หอยเม่นและ
ไข่ปลาแซลม่อน
จากนั้นนาท่านเดินทางช้อปปิ้ งที่ “มิตซุย เอำท์ เล็ท” เอาท์เล็ทที่แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการ เลือกซื้อสิ นค้า
“แบรนด์ เนม” ชื่อดังหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงั ของญี่ปุ่น และสิ นค้าดีราคา พิเศษที่มี ให้เลือกถึง 130
ร้านค้า ซึ่ งในบรรดาแบรนด์ดงั เหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็ นแบรนด์ที่เพิ่งเปิ ดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่
เปิ ดตัวเป็ นครั้ งแรกในประเทศญี่ ปุ่ น อี ก 9 แบนด์ดังที่ ม าเปิ ดครั้ งแรกในญี่ ปุ่น มี ท้ งั สิ น ค้าสาหรั บ สุ ภาพบุ รุษ และ
สุ ภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie
Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ
** เพื่อให้ ท่ำนใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำ อิสระอำหำรมื้อคำ่ ตำมอัธยำศัย ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำต่ ำง ๆ **

วันทีห่ ้ ำ

ซัปโปโร – สนำมบินชิโตเซ่ – สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ (10.45 – 15.45)

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (7)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่ ”
ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 671

1045
1545

ถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้ น

*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ เฉพาะลู ก ค้าที่ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อส ารวจเส้น ทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

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

ท่านละ
ท่านละ

39,900.- บาท
35,900.- บาท

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

ท่านละ
ท่านละ

35,900.- บาท
29,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 30 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 1,655 บาท (ประกำศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขกำรชำระเงิน

 สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000.- บำท
 ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 30วัน

กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่าทัวร์ท้ งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใด ๆ
7. กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่า และฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินใน
แต่ละกรุ๊ ป)
8. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปั ญหาอื่น ๆ โดยทางบริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริ ษทั ฯ สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและ
โรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่ งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละ
บ้านได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี

6.

หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.

สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ
ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์

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 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่ำนข้ อควำมให้ ถถี่ ้ วนก่อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่ ำนเอง...

