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กรุงเทพฯ – สนามบิ นชิ โตเซ่
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้าน
เอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปนุ่ โดย สายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 670
สนามบิ นชิ โตเซ่ – อะซาฮิ คาว่ า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัต ว์อ าซาฮิ ยาม่า –
พิ พิธภัณฑ์น้าแข็ง (Ice Pavillion) – โซอุนเคียว – ออนเซ็น
เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองอะซาฮิ คาว่า เพื่อเข้าสู่ หมู่บ้านราเมน
ซึ่งถือกําเนิดขึน้ ในปี 1996 โดยรวบรวม 8 ร้านราเมนชือ่ ดังของเมืองอาซาฮิคาว่า มาอยู่
รวมกันในทีเ่ ดียวและยังมีหอ้ งเล็กๆทีจ่ ดั แสดงประวัตคิ วามเป็ นมาของหมู่บ้านแห่ งนี้ให้
สําหรับผูท้ ส่ี นใจได้มาศึกษา
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมน
(แจกคูปอง 1,000 เยน)
นํ าท่านเข้าชม สวนสัต ว์อาซาฮิ ยาม่า เป็ นสวนสัตว์ช่อื ดังติดอับดับต้นๆ ของญี่ปุ่น
สวนสัตว์น้ตี งั ้ อยู่ทเ่ี มืองอาซาฮิคาว่า เกาะฮอกไกโด จัดแสดงสัตว์ในมุมมองแปลกใหม่
ไม่เ หมือนใคร สํา หรับไฮไลท์ท่มี ีช่อื เสียงของสวนสัต ว์น้ี คือ การแสดงพาเหรดนก
เพนกวิน (การแสดงเฉพาะฤดูหนาว) ตู้ชมสระนํ้ าหมีขาวขัว้ โลกเหนือ มีจุดให้ท่านเข้า
ไปชมสัตว์ได้อย่างใกล้ชดิ จากนัน้ นํ าท่านไปยัง พิ พิธภัณฑ์น้ าแข็ง ซึ่งเป็ นสถานที่จดั
ั ้ ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดย
แสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปนตุ
ผลงานเหล่ า นี้เ ป็ น ผลงานของเหล่ า บรรดาศิล ปิ น ที่มีช่อื เสีย ง ภายในถํ้ า ยัง มีค วาม
สวยงามของหิมะทีเ่ หมือนกับอยู่ในถํ้าหินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สมั ผัสความหนาวเย็น
กับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส และพบกับความน่ารักของนางฟ้าทะเลคลีโอเน่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั TAISETSU SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hotel-taisetsu.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** เต็มอิม่ ไม่อนั ้ กับบุฟเฟ่ตข์ าปูยกั ษ์ ***
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ --วันที่สาม

เช้า

เที่ยง
บ่าย

โซอุนเคียว – นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าคุโรดาเกะ ( ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ ) – บิ เอะ – บ่อ
น้ าสี ฟ้ า – สวนดอกไม้ ชิคิไ ซโนะโอกะ ( นั ง่ รถแทร็ก เตอร์ชมสวน ) – ฟุราโน่ –
Ningle Terrace
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน นัง่ กระเช้าลอยฟ้ าคุโรดาเกะ ( ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ) เพื่อขึน้ ชมวิวทิวทัศน์
แห่งอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซงั จากเขาคุโรดาเกะให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว
ในแต่ละฤดูกาลคือ ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ซึ่งกระเช้าลอยฟ้า
สามารถบรรทุกผูโ้ ดยสารได้ 101 ทีน่ งั ่ พาขึน้ ไปถึงชันที
้ ่ 5 ของหุบเขาคุโรดาเคะ โดยใช้
เวลา 7 นาที และใช้เวลาไป-กลับ 20 นาที หมายเหตุ : กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการ
ได้ภายใต้สภาวะอากาศทีล่ มแรง ฝนตกหนัก เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทาง
บริษทั ฯ จะคืนเงินค่าบริการแทน จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองบิ เอะ เพื่อชม บ่อน้ า
สีฟ้ า (Blue Pond) เป็ นบ่อนํ้ าที่ถูกกักไว้จากการสร้างเขื่อนเพื่อป้อ งกันโคลนถล่ม
บริเวณภู เขาไฟในแถวนัน้ การที่น้ํ า ในบ่ อมีสีฟ้ าสดกว่า บ่อ นํ้ า ทัว่ ไปๆ ก็เป็ นเพราะ
อลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์จากการปะทุของภูเขาไฟทีอ่ ยู่ในนํ้าได้สะท้อนกับแสงแดดที่ส่อง
ลงมา ซึ่งคําว่า “Aoi-ike” ในภาษาญี่ปุ่นนัน้ แปลเป็ นไทยได้ว่า “ บ่อนํ้ าสีฟ้ า ”นัน่ เอง
นักท่องเที่ยวสามารถมาชมความงามของบ่อนํ้ าได้ตลอดทัง้ ปี ซึ่งความสดใสของสีฟ้ า
จากผืนนํ้าจะขึน้ อยู่แสงแดดทีส่ ่องลงมาและจุดทีม่ อง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***พิเศษเต็มอิม่ กับบุฟเฟ่ตเ์ มล่อน***
นําท่านชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ ( นังรถ
่
แทรกเตอร์ชมสวน ) ให้ท่านเทีย่ วชมและถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึกอย่างเต็มอิม่ กับสวนที่ได้รบั
สมญานามว่าเป็ น Flower Paradise เนิน 4 ฤดู ชิกไิ ซโนะโอกะตัง้ อยู่ท่เี มืองบิเอะ มี
พื้นที่กว้างขวางถึง 7 เอเคอร์ ในช่วง Green Season คือตัง้ แต่เดือนพฤษภาคมไป

จนถึงเดือนตุลาคมจะเป็ นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมดอกไม้ท่นี ่ี เพราะเป็ นช่วงที่มี
ดอกไม้ ต่ า งๆ มากมายเบ่ ง บาน เช่ น ดอกทิ ว ลิ ป ในช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม ดอก
ไอซ์แลนด์ป๊อปปี้และดอกคอสมอสในเดือนมิถุนายน, ดอกลาเวนเดอร์เดือนกรกฎาคม
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางไปชม Furano Ningle Terrace เป็ นสถานที่ท่รี วมร้านขาย
สินค้าไว้มากมาย เป็นหมู่บา้ นเล็ก ๆ ทีเ่ ต็มไปด้วยกระท่อมไม้น่ารักๆ สร้างมาจากวัสดุ
ธรรมชาติทงั ้ หมด ตัง้ เรียงรายไปตามทางเดินมีรา้ นกาแฟไว้ให้นงพั
ั ่ กหลังจากช้อปปิ้งกัน
จนเหนื่อย โดยภายในร้านมีบริการทัง้ เครื่องดื่ม นม กาแฟ ขนมปงั เค้ก และไอศกรีม

คา่

วันที่สี่
เช้า

นาท่านเข้าสู่ที่พกั NEW FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.princehotels.co.jp/newfurano/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ --ฟุราโน่ – นัง่ กระเช้าลอยฟ้ าฟุราโน่ – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิ ชิยะ (ด้านใน) โอตารุ
คลองโอตารุ – นาฬิ กาไอน้าโบราณ – พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านขึน้ กระเช้าลอยฟ้ าฟุราโน่ เพื่อชมวิวบนยอดเขาในระดับความสู ง 900 เมตร
ซึ่ ง มองเห็น เมือ งฟุ ร าโน่ ไ ด้ แ บบ 360 องศา การนั ง่ กระเช้า ลอยฟ้ าจะใช้เ วลา
โดยประมาณ 15 นาที โดยวิง่ ขึน้ ไปเป็ นระยะทาง 2,330 เมตร เพื่อขึน้ ไปยังจุดชมวิว
สามารถขึน้ ไปชมวิวได้ทงั ้ ในฤดูร้อน-ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและขึน้ ไปเล่นสกีได้ในฤดูหนาว
ซึ่งเป็ นช่วงที่นักท่องเที่ยวจะครึกครืนมาก ระหว่างที่ขน้ึ กระเช้าก็ยงั ได้สมั ผัสถึงความ
สวยงามของภูมทิ ศั น์เมืองฟุราโน่ เรียกได้ ว่าเป็นจุดท่องเทีย่ วทีเ่ ปิดให้บริการตลอดทัง้ ปี
(หากกระเช้าขึน้ ไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศทางบริษทั ฯขอสงานสิทธิ ์คืนเงินค่ากระเช้า
แทนหรือปรับโปรแกรมตามความเหมาะสม)

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่ห้า
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เพื่อเข้าชม หมู่บ้านช็อกโกแลต อิ ชิยะ (ด้านใน) ซึ่ง
เป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตทีม่ ชี อ่ื เสียงของญี่ปนุ่ โดยช็อกโกแลตทีข่ น้ึ ชือ่ ทีส่ ุดของทีน่ ่ี คือ
Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก อิสระให้ท่านเลือกซื้อ
ช็อกโกแลตเป็ นของฝากติดไม้ตดิ มือกลับบ้าน จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ
เพื่อชม คลองโอตารุ ที่มีค วามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับ อ่ าวโอตารุ ซึ่งใน
สมัยก่อนประมาณค.ศ.1920 ทีย่ ุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟูคลองนี้เคยถูก
ใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณ
ปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปทีเ่ ป็นไฮไลท์ของเมืองและเดินเล่น
ตามอัธยาศัย และแวะถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ นาฬิ กาไอน้ าโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2
เรือนบนโลกเท่านัน้ ซึ่งนาฬิกานี้จะพ่นไอนํ้ าประกอบกับมีเสียงดนตรีดงั ทุกๆ 15 นาที
หลังจากนัน้ นําท่านสู่ พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็ นอาคารเก่าแก่สองชัน้ ที่ภายนอกถูก
สร้างขึน้ จากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทําจากไม้ ซึ่งพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1910 ปจั จุบนั นับเป็นมรดกทางสถาปตั ยกรรมทีเ่ ก่าแก่และควรค่าแก่การอนุ รกั ษ์ให้
เป็ นสมบัติของชาติ **สําหรับท่านใดสนใจที่จะทํากล่องดนตรีท่มี อี นั เดียวในโลกด้วย
ฝี มือของท่านเอง สามารถเลือกกล่องเพลงและตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบ
ตามใจชอบ เพื่อทีท่ ่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็ นของที่ระลึก
จากเมืองโอตารุ ( อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ) จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั KIEO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
หมายเหตุ สําหรับลูกค้าทีต่ อ้ งการ ห้องพักเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ เติม
คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจาํ นวนจํากัด
ซัปโปโร – ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า ( ด้านนอก ) – หอนาฬิ กา ( ผ่านชม ) – ศาลเจ้า
ฮอกไกโด – ตลาดนิ โจ – ย่านช้อปปิ้ งทานุกิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้าง
ด้วยอิฐสีแดงทัง้ หลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์
สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ มากกว่า 2.5 ล้านก้อน ซึ่งตึกแดงหลังนี้ใช้เป็ นที่ทําการรัฐบาลฮอก
ไกโดตัง้ แต่ปีค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทําการ
หลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชัน้ ซึ่งตัง้ อยู่ดา้ นหลังตึกแดงหลังนี้ ต่อมานําท่านผ่านชม หอ

นาฬิ กา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนกลายเป็ นสัญลักษณ์สําคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง
สร้างตัง้ แต่ปีค.ศ.1878 เดิมทีใช้เป็ นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโดก่อนจะ
เปลีย่ นมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปจั จุบนั แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอก
เวลามาตัง้ แต่ปีค.ศ.1881 จนถึงปจั จุบนั นี้กย็ งั บอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความ
เก่าแก่อยู่คู่กบั เมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ จากนัน้ นํ าท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็ น ศาลเจ้าลัทธิ
ชินโต ตัง้ อยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชือ่ ศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยน
ชือ่ เป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มศี าลเจ้า
ชินโตนี้ ค อยปกปกั ษ์ร ักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีค วามสงบสุข ถึงแม้จะไม่ไ ด้ม ี
ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ท่นี ่ีกเ็ ป็ นที่สําหรับให้คนท้องถิน่ ได้กราบ
ไหว้สงิ่ ศักดิส์ ิทธิท์ ่สี งิ สถิตอยู่เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจ หลังจากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่
ตลาดนิ โจ เป็ นตลาดขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รบั ความนิยมของคนท้องถิ่นและ
นักท่องเทีย่ ว ซึ่งตลาดนิโจเป็ นตลาดที่ขายสินค้าทัง้ ผักสด ผลไม้และอาหารทะเลสดๆ
ไม่ว่าจะเป็ นปลา, ปู, ไข่ปลาแซลมอน,หอยเม่นและอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยงั มี
ร้านอาหารและร้านขายสินค้าทีร่ ะลึกในตอนกลางคืน ซึ่งเป็ นจุดนัดพบที่ชาวเมืองนิยม
มารับประทานอาหารและดื่มสังสรรค์กนั โดยอาหารที่มชี ่อื เสียง คื อซีฟ้ ูดและเมนู จาน
เด็ดของทีน่ ่ี คือ ข้าวราดหน้าไข่ปลาแซลมอน

เที่ยง

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่านได้เต็มอิม่ กับ บุฟเฟ่ต์ป้ิ งย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปู
ยักษ์ 3 ชนิด กุง้ หอยเชลล์ ปลา ซูช ิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัวและเครื่องดื่มซอฟดริง้
นํ าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร เพื่อ ช้ อปปิ้ งย่านทานุกิ ซึ่งถนนทานุ กิโคจิเป็ น
ย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตัง้ อยู่ทางด้านใต้ของเมืองโดยมีพ้นื ที่ทงั ้ หมด 7
บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่าง ๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่อง
ดนตรี วิดโี อ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมายทัง้ ยังเป็ นศูนย์รวมของเหล่า
วัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนัน้ ที่น่ียงั มีการ
ตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกขิ นาดใหญ่ อีกทัง้ ยังมีศาลเจ้าทานุ กเิ ก่าแก่ท่สี ร้างขึน้
ตัง้ แต่ปี 1973 ด้วย

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั KIEO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/
หมายเหตุ สําหรับลูกค้าทีต่ อ้ งการ ห้องพักเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ เติม
คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจาํ นวนจํากัด

วันที่หก
เช้า

สนามบิ นชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบิ นซิ โตเซ่
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 671
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

10.30 น.
15.30 น.

มเทศหิมะสุ ดยิ่งใหญ ของเกาะฮอกไกโด ที่จดั เป นประ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

ตุลาคม

อัตราค่าบริการท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

01 – 06

ราคารวมตั ๋ว ราคาไม่รวมตั ๋ว
59,900.41,900.53,900.37,900.47,900.33,500.10,500.10,500.-

มะใหและ ชมผลงานการแกะสลักหิมะระดับนานาชาติ

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดย
์
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ป่นุ
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ รบั ผิดชอบต่อการถู กปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า
ประเทศของผู้เดินทางได้เ นื่ องจากผู้เ ดิน ทางอาจมีสิ่งผิด กฎหมาย เอกสารเดินทางไม่
ถูก ต้อ ง, ภัย ธรรมชาติ, การประท้ว ง, การก่ อจลาจล, ความล่ าช้าการเลื่อนหรือ ยกเลิก
เทีย่ วบิน และอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
- หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป
กลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
- บริการนํ้าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

-

อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่
สังเพิ
่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็นต้น
ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
- และในกรณีลูกค้า ยกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชันที
้ น่ งจากชั
ั่
น้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสาร
ต้องดําเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลู กค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ที างบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลีย่ นได้จะมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋ว
ลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ท่นี ัง่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้ อ ง
ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่
สามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+

ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องนํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50% ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการบิน
นัน้ ๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้ห างบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)

