HOKKAIDO WINTER มันส์ หนาว มาก 5 วัน 3 คืน
เดินทาง พฤศจิกายน–ธันวาคม 2562
สนุกสนานกับลานสกีหิมะเย็นฉ่า | หุบเขานรกจิโกกุดานิ | คลองโอตารุ
ช้ อปปิ ง้ ทานุกิโคจิ | ซูซกู ิโนะ | เที่ยวเต็มไม่มีวนั อิสระ | ลิ ้มรสเมนูขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด
เริ่มต้ นเพียง

.-

30,900 บาท

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620/ 23.55– 08.40+1)
วันที่ 2. ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ภูเขาไฟโชวะ –ซัปโปโร– ช้ อปปิ ง้ ทานุกิโคจิ
วันที่ 3. กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร – ร้ านของฝากที่ระลึก – เลือกซื ้อผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ –
พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ - ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ – มิตชุยเอาเล้ ตท์ – บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด
วันที่ 4. ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ทาเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด – ผ่านชมหอนาฬกิ าเมืองซัปโปโร - ตลาดปลาซัปโปโร่โจไง – อิออน มอลล์ ซัปโปโร่ –
ช้ อปปิ ง้ JR TOWER
วันที่ 5. ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ621/09.55 – 15.10 น.)

วันที่ 1
20.00 น.

23.55 น.

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ )
(XJ620/ 23.55 – 08.40+1)
นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [สาคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้ นาอาหารสด
จาพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
ออกเดินทางสูป่ ระเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารร้ อนบนเครื่อง)

ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) -โนโบริเบทสึ -หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ
– ซัปโปโร – ช้ อปปิ ้ ง ทานุกิโคจิ

08.40 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือ ง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อ ยแล้ ว [สาคัญ มาก!!ไม่อ นุญ าตให้ นาอาหารสด
จาพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรื อเรี ยกอีก
อย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรี ยกว่าหุบเขานรกนัน้ เพราะที่นี่มีทงั ้
บ่อโคลนและบ่อ น ้าร้ อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริ เวณที่ มีควันร้ อนๆ พวยพุ่งขึ ้นมาอยู่ตลอดเวลา และถือ เป็ น
แหล่งกาเนิดน ้าแร่ และออนเซนที่ มีชื่อเสียงที่สดุ บนเกาะฮอกไกโด ทางเข้ าหุบเขาจะมีสญ
ั ลักษณ์ เป็ นยักษ์ สีแดงตัวใหญ่ถือ
ตะบองคอยต้ อนรับเป็ นยักษ์ที่คอยคุ้มกันภัยให้ ผ้ มู าเยือนดังนันทุ
้ กบริเวณพื ้นที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็ นร้ านขายของที่ระลึกห้ องนา้
จะมีป้ายต่างๆที่มีสญ
ั ลักษณ์รูปยักษ์ให้ เห็นโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ชมด้ านล่างภูเขาไฟโชวะ (Showa shinzan) ซึ่งมีอนุเสาวรี ย์บรุ ุษไปรษณีย์ผ้ คู ้ นพบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึ ้นมาใหม่ของ
ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้ องใหม่ที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของผิวโลกในปี 1946ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดต่อกันนานถึง2ปี จนกลายมาเป็ นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ปัจ จุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็ น “อนุสรณ์ ทาง
ธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้ อมบันทึกภาพเป็ นที่ระลึก
ช้ อปปิ ง้ ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ เก่าแก่ ที่เปิ ดให้ บริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนีค้ ือการสร้ าง
หลังคาที่คลุมทัว่ ตลาด ไม่วา่ จะฝนตก แดดออก พายุหิมะเข้ า ก็สามารถมาเดินช้ อปปิ ง้ ได้ อย่างสบายใจ นอกจากนีย้ ังมีร้านค้ า
มากถึง 200 ร้ าน โดยมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรส่วนสินค้ าก็มีทัง้ เสื ้อผ้ าและรองเท้ าแบรนด์ดงั อย่าง Uniqlo, New

Balance, Adidas, Puma เป็ นต้ น และที่จะพลาดไม่ได้ เลยก็คือร้ าน Daiso ที่ทกุ อย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงร้ าน Donkiที่มี
ขายทุกอย่างตังแต่
้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าไปถึงเครื่ องสาอางค์ในราคาที่ถูกจนน่าตกใจหรื อถ้ าเดินจนหมดแรงที่นี่ก็มีร้านอาหารดังๆ
หลายร้ านคอยให้ บริการอยู่ด้วย

ค่า
ที่พกั

อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั T MARK SAPPORO HOTEL หรื อเทียบเท่า

กิจกรรมลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร – ร้ านของฝากที่ระลึก – เลือกซือ้ ผลิตภัณท์
ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ กล่ อง
วันที่ 3
ดนตรี –โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ - ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ – มิตชุยเอ้ าทเล็ตส์ – บุฟ
เฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร (Kokusai Ski Sapporo) ลานสกีที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ตังอยู
้ ่ไม่ไกลจากเมืองซัปโปโร ภายในลานสกี
มีจะกิจกรรมต่างๆ มากมาย ท่านจะได้ สนุกสุดเหวี่ยงไม่ว่าจะเป็ น สกี สโนวบอร์ ด รองเท้ าหิมะ หรื อเล่นเสลดหิมะ มีโรงเรี ยน
สาหรับสอนเล่นสกี และยังมีร้านอาหารต่างๆ ท่านจะได้ สมั ผัสหิมะขาวโพลน อย่างมีความสุข โดยหิมะที่ฮอกไกโดนัน้ ได้ ชื่อว่า
เป็ นหิมะที่มีความปุยและนุ่มมากแตกต่างจากที่อื่นๆ อิสระตามอัธยาศัย (ราคานี ้ยังไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกีตา่ งๆ)
(ลานสกีอาจหยุดให้ บริการในวันที่สภาพอากาศไม่เอือ้ อานวย หรื อมีเหตุการณ์ สดุ วิสยั ทัง้ นีท้ างบริ ษัทขออนุญ าตปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อความเหมาะสม)

กลางวัน

ร้ านจาหน่ายของฝากของที่ระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร่ ภายในมีสินค้ าลดราคามากมาย ให้ ท่านได้ อิสระเลือกซือ้
สินค้ าภายในร้ าน
แวะซื ้อของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ ปนุ่ ตัวอาคารของ
โรงงานถูกสร้ างขึ ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้ อมไปด้ วยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของที่นีค้ ือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซือ้ กลับไปให้ คนที่ท่านรักทาน หรื อว่ าซือ้ เป็ นของฝากติดไม้ ติดมือ
กลับบ้ านได้
เดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร
ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริ เวณโดยรอบปรับปรุงเป็ นร้ านอาหารเรี ยงรายอยู่ คลองแห่ งนีส้ ร้ างเมื่อปี
1923 โดยสร้ างขึ ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้ สาหรับเป็ นเส้ นทางการขนถ่ายสินค้ ามาเก็บไว้ ที่โกดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และมี
การถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทาถนนหลวงสาย 17 แล้ วเหลืออีกครึ่ งหนึ่งไว้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสร้ างถนนเรี ยบคลอง
ด้ วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ ากว้ างประมาณ 2 เมตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ชม นาฬกิ าไอน ้าโบราณ สไตล์องั กฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรื อนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานีจ้ ะพ่นไอนา้ มีเสียงดนตรี ดงั ขึ ้นทุกๆ 15
นาที เหมือนกับนาฬกิ าไอน ้าอีกเรื อนที่แคนาดา
พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี โอตารุเป็ นหนึ่งในร้ านค้ าที่ใหญ่ที่สดุ ของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ในญี่ ปนุ่ โดยตัว
อาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็ นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ของเมือง โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางด้ าน
การเป่ าแก้ วมายาวนาน โดยในอดีตนันจุ
้ ดประสงค์ของการเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ นทุ่นให้ เรื อ แต่ปัจจุบนั นีเ้ ป้าหมายของการเป่ า
แก้ วเพื่อใช้ เป็ นของใช้ หรื อของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตังขึ
้ ้นตังแต่
้ ปี
1901 ท่ามกลางโรงเป่ าแก้ วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของโรงงานแห่งนี ้ก็คือโคมไฟแก้ วและลูกบอลแก้ ว
นัน่ เอง นอกจากนี ้ยังมีสอนวิธีการเป่ าแก้ วให้ กบั นักท่องเที่ยวด้ วย
ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ ตนู แมวชื่อดัง คิตตี ้ ให้ ท่านได้ เลือกซือ้ สินค้ าและถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย
แหล่งช้ อปปิ ง้ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็ นห้ างสรรพสินค้ ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สดุ ในฮอกไกโด
ตังอยู
้ ่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้ เส้ นทางที่ไปยัง สนามบินชิโตเซ่ เปิ ดให้ บริ การเมื่อเดือ น
เมษายน ปี 2012 ภายในห้ างมีร้านค้ าแบรนด์ตา่ งๆกว่า 128 ร้ าน รวมถึงร้ านค้ าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง

ค่า
ที่พกั

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน

ที่พกั

และร้ านจาหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองและสินค้ าจากฟาร์ มท้ องถิ่นประจาจังหวัดฮอกไกโด
รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร **พิเศษสุดๆ กับเมนูปสู ดุ อร่อย 3 ชนิด แบบไม่อน**
ั้
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั T MARK SAPPORO HOTEL หรื อเทียบเท่า

ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ทาเนียบรั ฐบาลเก่ าออกไกโด – ผ่ านชมหอนาฬิกาเมืองซัป
โปโร - ตลาดปลาซัปโปโร่ โจไง – อิออน มอลล์ ซัปโปโร่ – ช้ อปปิ ้ ง JR TOWER
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ศาลเจ้ าฮอกไกโด (Hokkaido shrine) ศาลเจ้ าแห่งนีต้ งอยู
ั ้ ่ที่ซัปโปโร เป็ นศาลเจ้ าศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเป็ นศาลเจ้ าที่มี
ความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1871 ในปั จ จุบ ัน ก็ ยัง คงมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งผูก พัน กับ วิถี ชี วิต
ของชาวฮอกไกโดอย่ า งลึก ซึ ง้ เริ่ ม ตัง้ แต่ก ารมาสัก การะในวัน ปี ใหม่ การปั ด เป่ ารั ง ควาญ วัน เซ็ ต สึบุน พิธี ส มรสและ
อื่ น ๆ เป็ นต้ น ในเขตศาลเจ้ า ที่ มี ธ รรมชาติอ ุด มสมบูร ณ์ มี ก ระรอกป่ ามาเยี่ ย มทัก ทาย และจะคราคร่ า ไปด้ ว ย
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าชมดอกซากุร ะและดอกบ๊ ว ยซึ่ ง จะบานสะพรั่ ง พร้ อมๆ กัน เมื่ อ ฤดูใ บไม้ ผ ลิม าเยื อน
ชมทาเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เริ่มก่อสร้ างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็ นอาคารสไตล์นี
โอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้ อิฐมากกว่า2.5 ล้ านก้ อน
เป็ นอิฐที่ทามาจากหมูบ่ ้ านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี ้ผ่านการใช้ งานมายาวนานกว่า 80 ปี และได้ ย้ายไปที่ ทาการหลังใหม่เป็ น
ตึกใหม่ทนั สมัยสูง 10 ชันตั
้ งอยู
้ ่ทางด้ านหลังตึกเก่า แต่ความงดงามที่เห็นนัน้ ได้ รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้
เมื่อปี พ.ศ.2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปั ตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นสมบัติทาง
วัฒนธรรมสาคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512
ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower ) ตั ้งอยุ่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูงสมัยใหม่ เป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและ
เป็ นอีกสัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้ างตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัยฮอกไก
โดแต่ได้ ปรับเปลี่ยนสร้ างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั ้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบนั ก็ยังสามารถบอกเวลาได้ อยู่
และด้ วยความเก่าแก่ที่อยู่ค่กู ับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของเมืองซัปโปโร
ตลาดซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้ วยร้ านค้ า และร้ านอาหารกว่า 80 ร้ าน เรี ยงรายตลอดบล็อกขึ ้นไป
นอกตลาดขายส่งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็ นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สดุ ของเมือง ร้ านค้ าต่างๆ
จาหน่ายอาหารทะเลเป็ นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆในท้ องถิ่น เช่น
ข้ าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสมไม่แพงมากนัก
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา
อิออน มอลล์ ซัปโปโร (Aeon mall Sapporo) ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ของเมืองซัปโปโร อิสระให้ ท่านได้ เลือกซือ้ ของฝาก
ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ตามฤดูกาล และขนมขึ ้นชื่อของญี่ปนุ่ อย่าง คิทแคท สามารถหาซื ้อได้ ที่นี่เช่นกัน
JR TOWER แหล่งที่ตงของห้
ั้
างสรรพสินค้ าชื่อดังและร้ านค้ ามากมายให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ เช่น ร้ าน BIC CAMERA จาหน่าย
กล้ อ งดิจิตอล, เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ,ร้ าน100เยน,ร้ าน UNIQLO ขายเสือ้ ผ้ าแฟชั่นวัยรุ่ นอื่ นๆ อี กมากมาย
นอกจากนันบนชั
้
น้ 10 ของตึก ESTA ยังมี พิพธิ ภัณฑ์ราเมน เป็ นแหล่งรวมราเมนชื่อดังทั่วทัง้ เกาะฮอกไกโด มาอยู่รวมกันที่นี่
ให้ นกั ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบราเมนได้ ลิ ้มรสชิมราเมนจากเมืองต่างๆ ได้ อย่างจุใจ
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้ อปปิ ง้
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั T MARK SAPPORO HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5
เช้ า

09.55 น.
15.10 น.

ซั ป โ ป โ ร ( ส น า ม บิ น ชิ โ ต เ ซ ะ ) - ก รุ ง เ ท พ ฯ ( ส น า ม บิ น ด อ น เ มื อ ง )
(XJ621/09.55 – 15.10)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม [หรื อ SET BOX]
นาท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ
ถึง สนามบินชิโตเซะ ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 บริการอาหารเช้ าและนา้ ดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

อัตราค่ าบริการ : HOKKAIDO WINTER มันส์ หนาว มาก 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 7 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62
วันที่ 11-15 ธ.ค. 62
วันที่ 18-22 ธ.ค. 62
วันที่ 25-29 ธ.ค. 62
วันที่ 26-30 ธ.ค. 62
วันที่ 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 63

30,900.33,900.33,900.38,900.38,900.42,900.-

30,900.33,900.33,900.38,900.38,900.42,900.-

30,900.33,900.33,900.38,900.38,900.42,900.-

7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

25,900.28,900.28,900.33,900.33,900.37,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 7,900 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดิ น ทางในแต่ล ะครั ง้ จะต้ อ งมี ผ้ ูโ ดยสารจ านวน 10 ท่า นขึ ้นไป ถ้ า ผู้โ ดยสารไม่ค รบจานวน
ดังกล่าว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ ป
มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวั นหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ า
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
**สาคัญ!! บริ ษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดิ นทางเข้ าประเทศญี่ ปุ่น
โดยผิ ด กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมื อ ง ทัง้ ไทยและญี่ ปุ่น ขึ ้นอยู่กับการ

พิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านัน้ ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.6 เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อ ไม่
เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม] แล้ วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบินแอร์ เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม

1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรั ฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับ
คนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะพานั กระยะสั น้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 **ถ้ ากรณีทางรั ฐบาล
ญี่ปุ่นประกาศให้ กลั บมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริ ป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวัน
เดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้อ งแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่อ งจากสาเหตุ
ต่างๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ง ของผิ ดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ย นแปลงรายการโดยมิ ต้อ งแจ้ งล่วงหน้ า ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั
ทางบริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่

3.

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม
และอื่นๆ)

กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

