รห ัสโปรแกรม : 17695

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

รืน่ เริงหรรษา

สงกรานต์ ฮอกไกโด ทะเลสาบโทยะ
10 - 15 เมษายน 2563 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน Korean Air (KE)

 Blue Pond บ่อน้ าสี ฟ้าใส สถานที่ เที่ ยวยอดฮิต
ของเมืองบิเอะ
 นิงเกิ้ลเทอเรส หมู่บา้ น สุดโรแมนติก
 คลองโอตารุ สัญ ลัก ษณ์ ข องเมื อ งโอตารุ ที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่นี่เพื่อเป็ นที่ระลึก
 น้ าตกชิโรฮิเงะ น้ าตกแห่งนี้ติด 1 ใน 5 ของน้ าตก
ที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด
 พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน ท่านสามารถถ่ายรู ปกับ
ฉากในการ์ ตูน เสมือนเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ์ ตูน
โดราเอม่อน
 อาหารครบทุกมื้อ
 พิเศษ ! บุฟเฟต์ ปู 3 ชนิด
 แช่ออนเซ็นเต็มอิ่ม 2 คืน
 พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน

Code : JHHK 0410
วันที่
วันศุ กร์ ที่ 10 เม.ย. 63

กรุ งเทพฯ

-

อาหาร
กลางวัน
-

วันเสาร์ ที่ 11 เม.ย. 63

สนามบินอินชอน – สนามบินนิ วชิ โตเซะ – บ่อน้ าสี ฟ้า– น้ าตกชิ โรฮิเงะ –
นิ งเกิ้ลเทอเรส
กิจกรรม ณ New Furano Hotel – โนโบริ เบทสึ – หุ บเขานรกจิโกคุดานิ –
ทะเลสาบโทยะ
ขึ้นกระเช้าอุสุซงั – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ร้าน

-

-

วันอาทิตย์ ที่ 12 เม.ย. 63
วันจันทร์ ที่ 13 เม.ย. 63

เส้ นทาง

อาหารเช้ า

อาหารเย็น
-
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เครื่ องแก้วคิตะอิจิ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – มิตซุยเอาท์เลท
ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดซัปโปโรโจไก – ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด – หอ
นาฬิกาซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – ย่านซูซูกิโนะ
พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน – โรงงานช็อกโกแล็ต Royce – สนามบินนิ วชิ โต
เซะ – กรุ งเทพฯ

วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63
วันพุธที่ 15 เม.ย. 63

วันศุกร์ ที่ 10 เม.ย. 63
20.30 น.

-

-

กรุ งเทพฯ

คณะพร้ อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ประตู ห มายเลข 6 เคาน์ เ ตอร์ M โดยสายการบิ น โคเรี ย นแอร์
(Korean Air) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
23.35 น.

เหิ นฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเที่ยวบินที่ KE 652

วันเสาร์ ที่ 11 เม.ย. 63
06.55 น.
10.10 น.
12.55 น.

สนามบินอินชอน – สนามบินนิวชิโตเซะ – บ่ อนา้ สี ฟ้า– นา้ ตกชิโรฮิเงะ – นิงเกิล้ เทอเรส

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสู่ สนามบินชิโตเซะ ด้วยเที่ยวบินที่ KE 765
เดินทางถึง สนามบินนิวชิ โตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจาก
ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของประเทศญี่ปุ่นเรี ยบร้อย
แล้ว นาท่านเดิ นทางสู่ บ่ อน้าสี ฟ้า (Blue Pond) บ่ อน้ าที่ เป็ นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ ก าลัง มี ชื่ อ เสี ย ง ตั้ง อยู่ใ จกลางเมื อ งบิ เ อะ
ภูมิภาคฮอกไกโด มีลกั ษณะเป็ นบ่อน้ าสี ฟ้าสดใสกว่าบ่อน้ าตามธรรมชาติ
ทัว่ ๆ ไป ซึ่ งสี ฟ้าที่เห็ นนี้ เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหลังการสร้างเขื่อนเพื่อ
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ป้ องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟในบริ เวณใกล้เคียง โดยน้ าส่วนที่ถูกกั้นออกจากเขื่อนนั้นเกิดเป็ น Blue Pond
จากนั้นพาท่ า นชม น้าตกชิ โรฮิเงะ(Shirohige Waterfall) น้ าตกแห่ งนี้
ติด 1 ใน 5 ของน้ าตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ความสู งประมาณ 30
เมตร สิ่ งที่เป็ นไฮไลท์ของที่นี่ก็จะเป็ นน้ าที่ไหลลงมานั้นเป็ นน้ าบาดาลที่
ออกมาจากรอยแตกของหน้าผาไหลลงสู่ แ ม่น้ าบิ เอะ นอกจากนั้นยัง มี
ความโดดเด่นของสี ของแม่น้ าที่เป็ นสี ฟ้าอมเขียว เกิดขึ้นจากแร่ โคบอลต์

เย็น

ทีพ่ กั

นาทุกท่านเดิ นทางเข้าสู่ นิงเกิล้ เทอเรส (Ningle Terrace) จุดรวมของ
ฝากเมืองฟุระโนะ ซึ่ งที่นี่ประกอบไปด้วยทางเดินไม้แสนน่ารักและร้าน
ขายสิ นค้าที่ ระลึ กประดับไฟสวยงาม รวมถึ งร้ านขนมสไตล์ฮอกไกโด
เรี ยงรายกันไป โดยนิงเกิ้ลเทอเรซแห่งนี้ต้ งั อยูบ่ ริ เวณด้านล่างของโรงแรม
New Furano Prince Hotel โดยทาเป็ นกระท่อมเป็ นหลังๆ ตั้งอยูบ่ นเนิ น
ท่ามกลางป่ าไม้ที่ร่มรื่ น ภายในร้านจะมีคนมาทางานฝี มือให้ดูแต่ละชิ้น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) พิเศษ ! บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ รวมทัง้ ขาปูไม่ อั้น

NEW FURANO PRINCE HOTEL หรื อเทียบเท่ า
หลังอาหารให้ ท่า นได้ ผ่อนคลายไปกับ การแช่ อ อนเซ็ นซึ่ งชาวญี่ปุ่ นมีความเชื่ อว่ าในน้าแร่ น้ันมีแร่ ธาตุซึ่งช่ วยให้
ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดี
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วันอาทิตย์ ที่ 12 เม.ย. 63 กิจกรรม ณ New Furano Hotel – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ
เช้ า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั (2)
หลังอาหาร ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม ณ New Furano Hotel ถือได้วา่ เป็ นสกีรีสอร์ ทที่สมบูรณ์แบบใน
ระดับ 4 ดาว นอกจากนั้นภายในรี สอร์ ทยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับหิ มะในแบบต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การเล่นกระดาน
ไถ หรื อขึ้นกระเช้าขึ้นไปชมความงามของทัศนียภาพด้านบน (กิจกรรมขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ และไม่รวมค่าใช้จ่าย
ในการทากิจกรรมทุกชนิด)
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (3)
หลังจากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ(Noboribetsu) ซึ่งเป็ นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นเมืองตากอากาศ
ที่มีบ่อน้ าพุร้อนที่ มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกาะฮอกไกโด จากนั้นพาท่านชม หุบ
เขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) ถือเป็ นแหล่งต้นน้ าของย่านออนเซ็นชื่อดัง
แห่ งเมืองโนโบริ เบทสึ ซ่ ึ งอยูถ่ ดั ลงไปทางด้านทิศใต้ของหุ บเขา โดยหุ บเขา
นรกจิโกคุดานิน้ ีเป็ นภูเขาไฟที่ปะทุเมื่อ 10,000 ปี ก่อน จนเกิดเป็ นแหล่งน้ าพุ
ร้อนซึ่ งอุดมไปด้วยแร่ ธาตุกามะถันที่ มีประโยชน์ต่อร่ างกายและบ่อโคลน
อุณหภูมิสูงที่กระจายอยูท่ วั่ บริ เวณ กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ
และแหล่งออนเซ็นที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจจากความงามของม่านไอน้ าที่พงุ่ ขึ้นมาปกคลุมไม่ขาดสาย
จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (Toya Lake) ทะเลสาบที่ต้ งั อยูใ่ นอุทยานชิโกะทสึ โทยะ จังหวัดฮอกไกโด
ทั้งยังเป็ นหนึ่งในทะเลสาบยอดนิยมของเกาะ ที่มีนกั ท่องเที่ยวหลัง่ ไหลมาปี ละไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งล้านคน เนื่ องจากเป็ น
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เย็น
ที่พกั

สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ด้วยวิวทิวทัศน์ของภูเขาโยเท และเกาะกลางทะเลสาบ ส่ วนบริ เวณใกล้ๆ ทะเลสาบนั้นก็มี
ทั้งน้ าพุร้อนกลางแจ้งและถนนคนเดินอันมีร้านขายของที่ระลึกตลอดสองข้างทาง โดยช่วงเวลาที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมมา
มากที่สุดก็คือในช่วงเทศกาลดอกไม้ไฟ ที่จดั ขึ้นเป็ นประจาทุกปี รอบทะเลสาบโทยะ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตรคาร (4)
TOYA SUN PALACE HOTEL หรื อเทียบเท่า
หลังอาหารให้ ท่า นได้ ผ่อนคลายไปกับ การแช่ อ อนเซ็ น ซึ่ งชาวญี่ปุ่ นมีความเชื่ อว่ าในน้าแร่ น้ันมีแร่ ธาตุซึ่งช่ วยให้
ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดี

วันจันทร์ ที่ 13 เม.ย. 63 ขึน้ กระเช้ าอุสุซัง – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี – ร้ านเครื่ องแก้วคิตะอิจิ –
โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – มิตซุ ยเอาท์ เลท
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (5)
หลังจากนั้นนาท่าน ขึน้ กระเช้ าอุสุซัง (Usuzan Ropeway) (รวมค่าเข้า)
ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบโทยะและภูเขาไฟโชวะชินซัง
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ(Otaru) เมืองท่าหลักของ
อ่าวอิชิคะริ บริ เวณด้านหลังของเมืองนั้นถูกโอบล้อมด้วยภูเขาถึง 3 ด้าน
ด้วยกัน จากนั้นจึงเป็ นทางลาดเอียงลงสู่ ทะเล จึงทาให้บา้ นเรื อนที่นี่ส่วน
ใหญ่จะตั้งอยูต่ ามไหล่เขา และทาให้ที่นี่กลายแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง
จากนั้นนาท่านชมความงามของ คลองโอตารุ (Otaru Canal) คลองซึ่ งเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ซึ่ งในอดีตเป็ นคลองที่เกิดจากการถมทะเลเพื่อใช้
เป็ นเส้นทางขนถ่ายสิ นค้า แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่ งหนึ่ งทาเป็ น
ถนนหลวง ส่ ว นอี ก ครึ่ งหนึ่ ง ได้บู ร ณะปรั บ ปรุ ง ให้เ ป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
นอกจากนั้นริ มสองฝั่ งคลองยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรี ยงรายอยู่
มากมาย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยูไ่ ม่ไกลจากคลองมากนัก
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (6)
หลังอาหารเที่ยงนาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรีโอตารุ
(Otaru Musix Box Museum) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในร้านค้าที่ ใหญ่ที่สุดของ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ก ล่ อ งดนตรี ใ นญี่ ปุ่ น ที่ ภ ายในเต็ม ไปด้ว ยรู ป แบบ ขนาด และ
ประเภทต่างๆ ของกล่องดนตรี โดยตัวอาคารหลังนี้ ก่อสร้างด้วยกาแพงอิฐสี
แดงและมีหน้าต่างสไตล์เรเนซองส์ ส่ วนด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์มีนาฬิกาไอ
น้ าที่จะส่งเสี ยงเตือนทุกๆ 15 นาที และทุกชัว่ โมงจะดังเป็ นพิเศษ
หลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางเข้าสู่ ร้ านเครื่ องแก้ วคิตะอิจิ (Kitaichi Glass Museum) แบรนด์เครื่ องแก้วชั้นนาของ
โอตารุ โดยโรงงานเป่ าแก้วคิตะอิจิน้ นั ถือเป็ นแหล่งผลิตเครื่ องแก้วคุณภาพสู งที่เป็ นที่รู้จกั และได้รับการยอมรับมา
อย่างยาวนานโรงงานแห่ งนี้ มีประวัติเก่าแก่นับร้อยปี
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
(Ishiya Chocolate Factory) (รวมค่าเข้า) ซึ่ งภายในประกอบไปด้วย
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และโรงงานช็อกโกแลตอันมีชื่อเสี ยง โดย
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เย็น
ที่พัก

อาคารซึ่งเป็ นร้านขายของนั้นถูกตกแต่งให้เหมือนกับโลกแห่ งเทพนิ ยายคลาสสิ ก ส่ วนภายในโรงงานมีการจัดแสดง
อุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ ม โดยจาลองโรงงานและขั้นตอนการผลิต นอกจากนั้นยังสามารถชิ มและเลือกซื้ อ
ช็อกโกแลตหรื อไอศกรี มแบบต่างๆ ที่ผลิตจากนมสดของเกาะ ฮอกไกโดได้ที่นี่
จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ ง มิตซุ ยเอาท์ เลท (Mitsui Outlet) แหล่งรวมร้านค้าที่มีชื่อเสี ยงรวมทั้ง
สิ นค้าแบรนด์ดงั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น Coach , Michale Kors , Salvatore Ferragamo , Jimmy
Choo , Bally , Versace , Polo Ralph Lauren , Nike , Adidas , Onitsuka Tiger , Kate Spade , Tory Burch
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7)
MERCURE HOTEL SAPPORO หรื อเที ยบเท่า

วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63 ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ตลาดซัปโปโรโจไก – ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิ กาซัปโปโระ –
สวนสาธารณะโอโดริ – ย่ านซู ซูกโิ นะ
เช้ า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั (8)
หลังอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) ซึ่ งเป็ นศาลเจ้ามีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี ชาวฮอก
ไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่ อกันว่าเป็ นที่ สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผูพ้ ิทกั ษ์เกาะฮอกไกโดและ
คอยปกปั กษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยคุ บุกเบิกดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะ
หลังจากนั้นนาคณะช้อปปิ้ ง ณ ตลาดซัปโปโรโจไก ตลาดกลางขายส่ งเมืองซัปโปโร เป็ นตลาดที่ได้รับความนิ ยมซึ่ ง
สามารถลองลิ้มชิมรสข้าวหน้าอาหารทะเล หรื อซูชิที่ใช้อาหารทะเลสดๆ ที่เพิ่งซื้ อมาในตอนเช้าจากสถานที่ต่างๆ ใน
ฮอกไกโดอย่างเต็มที่ ปูที่เรี ยงรายอยูห่ น้าร้านได้รับความนิยมที่สุดเพื่อเป็ นของฝากจากทะเล ขอเชิญดื่มด่ าไปกับความ
อร่ อยที่มีเฉพาะในตลาดเท่านั้น
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (9)
หลังอาหารกลางวัน นาท่านผ่ านชมความงามของ ศาลาว่ าการเก่ าฮอกไกโด (Hokkaido Government) ซึ่ งเป็ นอาคาร
สไตล์นีโอบาร็ อกที่เลียนแบบมาจากศาลาว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ของอเมริ กา โดยใช้อิฐแดงในการก่อสร้างมากกว่า
2.5 ล้านก้อน โดยตึกนี้ ถูกใช้งานมาเป็ นเวลายาวนานกว่า 80 ปี ตั้งแต่สมัยผูว้ า่ การคนแรกของฮอกไกโด ซึ่ งปั จจุบนั
เป็ นอาคารที่ มีการบูรณะใหม่หลังจากที่ ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ. 2454 ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบี ยนให้เป็ นสมบัติทาง
วัฒนธรรมของชาติ
นาท่านผ่ านชม หอนาฬิ กาซัปโปโระ (Sapporo Clock Tower) ซึ่ งเป็ นหอ
นาฬิกาที่ เก่าแก่ ตั้งอยู่ถดั จากอาคารว่าการเก่าเมืองฮอกไกโด เป็ นอีกหนี่ ง
สั ญ ลัก ษณ์ ที่ ส าคัญ ของเมื อ ง ได้รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นให้ เ ป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ สาคัญอีกแห่ งหนึ่ งของญี่ปุ่น ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ทาสี ขาว
หลังจากนั้นนาท่านผ่านชม สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ซึ่งตั้งอยูใ่ จ
กลางเมืองซัปโปโร โดยมีหอโทรทัศน์ ที่ต้ งั อยูท่ างตะวันตกของสวน เป็ น
จุ ด สั ง เกต ภายในมี ส วนดอกไม้ ห ลากหลายพั น ธุ์ น้ าพุ และงาน
ประติ ม ากรรมกลางแจ้งต่ า งๆ นอกจากนี้ ย งั เป็ นสถานที่ ส าหรั บ จัด งาน
เทศกาลสาคัญต่างๆ ของเมือง อย่างเช่นเทศกาลดอกไม้นานาชาติในช่วงฤดู
ร้อน และเทศกาลหิ มะซัปโปโรในช่วงฤดูหนาว เป็ นต้น
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หลังจากนั้นนาท่ านช้อปปิ้ ง ย่ านซู ซูกิโนะ(Susukino) ซึ่ งถื อเป็ นย่านที่
คึ ก คัก มี ชี วิ ต ชี ว า และเปฺ็ นย่ า นบัน เทิ ง ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ที่ สุ ด ของซั ป โปโร
โดยเฉพาะในยามค่าคืนที่มีการเปิ ดไฟตามป้ ายไฟโฆษณาสี สนั ต่างๆ บนตึก
ที่ ต้ ัง อยู่ ใ นย่ า นแห่ ง นี้ นอกจากนั้ นยัง เป็ นแหล่ ง ช้อ ปปิ้ ง ร้ า นอาหาร
ภัต ตาคาร มากกว่ า 4,000 ร้ า น ตามตรอกซอกซอย จึ ง ไม่ แ ปลกที่
นักท่องเที่ยวจะนิยมมาเดินชิลและดื่มด่าบรรยากาศเมืองยามค่าคืน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (10) พิเศษ! เมนูบุฟเฟ่ ต์ ปู 3 ชนิด
MERCURE HOTEL SAPPORO หรื อเทียบเท่ า

วันพุธที่ 15 เม.ย. 63
เช้ า

14.15 น.
17.15 น.
19.45 น.
23.50 น.

พิพธิ ภัณฑ์ โดราเอมอน – โรงงานช็อกโกแล็ต Royce – สนามบินนิวชิโตเซะ – กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั (11)
จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่ สนามบิ น นิ ว ชิ โ ตเสะ น าท่ า นเข้า ชม
พิพิธภัณฑ์ โดราเอมอน (Doraemon Sky Park) (ไม่ รวมค่ าเข้ า) ท่าน
สามารถถ่ายรู ปกับฉากในการ์ ตูน เช่น ฉากนัง่ ไทม์แมชชีนที่ ให้ทุกท่าน
เสมือนเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ์ ตูนโดราเอม่อน และยังมีโซนร้านค้าที่ขาย
ของที่ เกี่ ยวกับโดราเอม่อน เช่น ร้ านกาแฟที่ จะขายขนมไทยากิ ซ่ ึ งเป็ น
ขนมคล้ายๆขนมโดรายากิที่โดราเอม่อนชื่นชอบ และยังมีโซนห้องสมุด
จะมีหนังสื อการ์ตูนโดราเอม่อนจัดจาหน่าย
อิ สระให้ท่ านได้ช้อ ปปิ้ งและชม โรงงานช็ อ กโกแล็ต Royce แบรนด์
ช็ อ กโกแลตชื่ อ ดัง มี ชื่ อ เสี ย งเรื่ อ งความอร่ อ ย เป็ นที่ รู้ จัก กัน ดี ท้ ัง ใน
ประเทศ และต่างประเทศ ที่นี่เป็ นที่แรกที่เปิ ดเป็ นโรงผลิต และ
เมื่อได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางจาก สนามบินนิวชิโตเสะ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ ไลน์ (Korean Air) ด้วยเที่ยวบินที่ KE 766
เดินทางถึง สนามิบนอินชอน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบินที่ KE 659
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

10 – 15 เมษายน 2563

ผู้ใหญ่ ท่านละ (พักห้ องละ 2 – 3 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และมีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน และไม่ มีเตียงเสริม)
พักห้ องเดี่ยว (จ่ ายเพิม่ )
ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

59,999
59,999
56,999
53,999
8,000
35,999

**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**
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อัตรานีร้ วม:










ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ป,สายการบินและเส้นทางตามที่ระบุเท่านั้น)
ค่าพาหนะรับ – ส่ ง และค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2- 3 ท่าน
ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
ค่าน้ าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน
บริ การ Wifi บนรถโค้ชระหว่างการเดิ นทาง ทั้งนี้ สญ
ั ญาณอาจขึ้นอยูก่ บั เส้นทางการเดินทาง
ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ ามัน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสี ยชีวิต ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 80 ปี ) *สาหรับท่านที่อายุ 80 ปี ขึ้นไป แนะนาให้ซ้ื อประกันการเดินทางเพิ่มเติม)

 ค่าน้ าหนักกระเป๋ า สายการบินโคเรียนแอร์ (Korean Air) กาหนดสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น ชิ้นละไม่เกิน 23 กิโลกรัม
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 ค่าไกด์นาเที่ยวให้ความสะดวกสบายตลอดทั้งเส้นทาง
 ค่าทิปคนขับรถ
อัตรานีไ้ ม่ รวม








ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ค่าทาหนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ต
ค่าทิปไกด์ (ขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจของท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม นอกเหนือจากที่บริ ษทั จัดให้ ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าสาหรับคนต่างด้าว
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าที่หนักเกินสายการบินกาหนด

การสารองที่นั่ง

 บริ ษทั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษทั ภายใน 1 วัน
ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสารองการเดินทางนั้น

ถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนิ นการ



หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสื อเดินทางสาหรับข้าราชการ(เล่มสี น้ าเงิน)ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อ
การท่องเที่ยวได้

กรณียกเลิกการเดินทาง






ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคามัดจา
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคามัดจาทั้งหมด

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0 - 14 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรณี ที่ทางบริ ษทั ฯ นาเงินชาระค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรี ยมการจัดนาเที่ยว ก่อนผูเ้ ดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก
 การเดินทางกับทางบริ ษทั ฯนั้น ทางบริ ษทั ฯสามารถหักชาระค่าใช้จ่ายตามจริ งก่อนที่จะคืนให้ผโู้ ดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
การยกเลิกการเดินทางในกรณี เจ็บป่ วย หรื อมีเหตุการณ์จากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองทัวร์ ได้ ท่านจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์
 จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ พิจารณาในการคืนเงินเป็ นกรณี พิเศษ แต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่าย ที่ไม่สามารถ
เรี ยกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนี ยมการวางมัดจา ตัว๋ เครื่ องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
หมายเหตุ
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูก
 ปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริ ษทั ฯ

 คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่าน และทางบริ ษทั ฯต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิก
 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความ
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ล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของธรรมชาติ สายการบิน โรงแรม และสภาวะ

 ทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ การนาสิ่ งของผิดกฎหมายไปหรื อกลับระหว่าง
การเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ ที่ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยและผิดกฎหมาย
ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
 อย่าง ทางบริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว



ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ (Long Leg) ท่านที่ประสงค์จะนัง่ ที่นงั่ ดังกล่าว ต้องชี้ แจงเหตุผลหน้าเค้าน์เตอร์เช็คอินด้วยตนเองในวันที่เดินทางที่
สนามบินเท่านั้น
ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรื อสายการบินอื่น น้ าหนักกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่า หรื อสู งกว่ามาตรฐานได้

ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งท่านสามารถตรวจสอบได้จากพนักงาน
ในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วท่านไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทาง ในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯจะทาการเช็คกับสายการบินก่อน
 ว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสารท่านอื่นแทนได้หรื อไม่ กรณี เปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ท่านจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเองทั้งหมด









หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
ท่านต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค่าต่างๆในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริ ษทั ฯจะ
ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสิ นค้าที่ท่านได้ซ้ื อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
ท่านต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บและดูแลทรัพย์สินส่ วนตัว ของมีค่าต่างๆ อย่างระมัดระวัง บริ ษทั ฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดการสู ญหาย
ของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากท่านเอง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง
และความไม่พึงพอใจของผูเ้ ดินทางที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
ธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปนุ่ อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริ การจานวนมากตามร้านค้า ห้างสรรพสิ นค้าจะปิ ดบางส่ วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็ วกว่า
ปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้ าจะมืดเร็ ว ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนการจองทัวร์
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูท้ ี่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆ เช่น การค้าแรงงาน ,

 การค้าประเวณี , การค้ามนุษย์ , การขนส่งสิ นค้าหนีภาษี ,การขนยาเสพติด , การโจรกรรม , การขนส่งอาวุธสงคราม , การก่อการร้าย และอื่นๆที่เข้า
ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริ ษทั มิได้มีส่วนรู ้เห็นเกี่ยวข้อง หรื อมีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆกับการกระทาดังกล่าวทั้งสิ้ น

บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กบั สภาวะทางอากาศ
การเมือง สายการบิน และราคาอาจจะเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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