HOKKAIDO – SOUNKYO 6D4N

เที่ยวตอนเหนือส ุดของญี่ป่ นุ แหล่งรวมอาหารอร่อย

ชมความน่ารักของสัตว์นอ้ ยใหญ่ นานาชนิด
นั่งกระเช้าชมวิวบนยอดเขาโมอิ วะ และ เดินเล่นคลองโอตารุ
อาบนํ้าแร่แช่ออนเซ็นชื่อดัง ณ โซอุนเคียว

24 – 29 พฤศจิกายน 2560
ราคา 48,900.-

• อิ่มอร่อยกับ
บุฟเฟ่ ต์ปู 3 ชนิด
ปูซูไว ทาราบะ ปูขน
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กรุงเทพฯ– สนามบินชิโตเซ่
สนามบินชิโตเซ่ –หมู่บา้ นราเม็ง –สวนสัตว์อาซาฮียาม่า –
ถํ้านํ้ าแข็งไอซ์พาวิลเลี่ยน – โซอุนเคียว
โซอุนเคียว - นํ้ าตกกิงกะ ริวเซ - PATCHWORK - BLUE POND โรงงานชีสฟุราโน่ - นิ งเกิ้ ล เทอร์เรส – ฟูราโน่
ฟูราโน่ - เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต - พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต –
ศาลเจ้าฮอกไกได – ภูเขาโมอิวะ (ขึ้นกระเช้า)- ซัปโปโร
ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอนํ้ าโบราณ –
พิพิธภัณธ์กล่องดนตรี – ทําเนี ยบรัฐบาลเก่า –หอนาฬิกา (ผ่านชม)โอ
โดริปาร์ค (ผ่านชม) – ทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

DAY 1
20.00
23.55
DAY 2

SOUNKYO KANKO HOTEL
หรือเทียบเท่า
FURANO HOPS HOTEL
หรือเทียบเท่า
APA HOTEL & RESORT SAPPORO
หรือเทียบเท่า
-

APA HOTEL & RESORT SAPPORO
หรือเทียบเท่า

กรุงเทพฯ– สนามบินชิ โตเซ่
คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการ
บิ นไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินชิ โตเซ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 670
สนามบิ นชิ โตเซ่ –หมู่บ้านราเม็ง –สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – ถํา้ นํ้าแข็งไอซ์พาวิ ลเลี่ยน –
โซอุนเคียว

08.20

ถึง สนามบิ นชิ โตเซ่(เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิน่
เพื่อสะดวกในการนัดหมาย)หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็ง สถานทีร่ วบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิกาว่า กําเนิดขึน้
ในปี 1996 มีรา้ นราเมนชื่อดังถึง 8 ร้านทีแ่ สดงฝีมอื การปรุงให้ลกู ค้าได้ลม้ิ ลองและยังมีเรื่องราว
ความเป็นมาของราเมนจัดแสดงให้ชมอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง
นําท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า ( ASAHIYAMA ZOO)เป็นสวนสัตว์ทม่ี ชี ่อื เสียงและได้รบั
ความนิยมทีส่ ุดของญี่ปนุ่ เพราะเป็นสวนสัตว์ทแ่ี ตกต่างจากสวนสัตว์อ่นื ๆ โดยจํานวนนักท่องเทีย่ ว
ทีเ่ ข้ามาเยีย่ มชมสวนสัตว์แห่งนี้สงู ถึง 3 ล้านคนต่อปี จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คอื แทงค์รปู กระบอก
ทีย่ น่ื เข้าไปในบ่อของแมวนํ้าซึง่ ท่านสามารถเห็นการเคลื่อนไหว การว่ายนํ้าอย่างคล่องแคล่วของ
แมวนํ้าได้อย่างใกล้ชดิ ทีส่ ุด อิสระให้ท่านชมความน่ารักแสนรูข้ องสัตว์แปลกมากมายหลายพันธุ์
รวมถึงสัตว์จากขัวโลกเหนื
้
อ ไม่วา่ จะเป็นหมีขาวขัวโลก
้
ความน่ารักของนกเพนกวิน ในอุโมงค์ใต้น้ํา
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แหวกว่ายนํ้าโชว์ผมู้ าเยือนอย่างใกล้ชดิ ถึง 360 องศา, นกสายพันธุต์ ่างๆ การแสดงของเจ้าลิงตัว
น้อย, ความงามของไก่ฟ้า, กวาง ความน่าเกรงขามของเจ้าปา่ อย่างราชสีห์ , ความสง่างามของเสือ
โครง ฯลฯ ให้ท่านเก็บไว้ในความทรงจํามิรเู้ ลือน
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่อกี โลกหนึ่ง ณ ถํา้ นํ้าแข็งคามิคาว่า ไอซ์ พาวิ ลเลี่ยน ท่านสามารถมา
เทีย่ วทีน่ ่ไี ด้ตลอดทัง้ ปีในตัวอาคารจะรักษาอุณหภูมเิ อาไว้ ที่ - 20องศา และมีการจัดแสดง หินงอก
หินย้อย ซึง่ เกิดจากนํ้าแข็ง และกว่าจะจับตัวเป็นหินย้อยดั ่งทีเ่ ห็นในภาพ ก็จะใช้เวลากว่าสิบปี และ
จุดทีน่ ่าชมทีจ่ ุดก็คอื มุมทีเ่ ราจะสามารถทีจ่ ะทดสอบใช้ชวี ติ ในห้องลบ 41องศา และเป็นห้องที่
หนาวทีส่ ุดทีเ่ ปิดให้เข้าชมได้ในญี่ปุน่ ที่นี่มีบริการให้ยืมเสื้อหนาวฟรี ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งกังวลว่าจะ
หนาวเกินไป
คํา่

DAY 3

จากนัน้ พาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โซอุนเคียว ณSOUNKYO KANKO HOTELหรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํา่ ในห้องอาหารของโรงแรม
*** หลังรับประทานอาหารคํ่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ําแร่สไตล์ญ่ปี ุน่ หรือทีเ่ รียกกันว่า การ
อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุน่ ยังเชื่อกันว่าการ
อาบนํ้าแร่นนั ้ จะทําให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย ***
โซอุนเคียว - นํ้าตกกิ งกะ ริ วเซ - PATCHWORK HILLS- BLUE POND - โรงงานชีสฟุราโน่ - นิ ง
เกิ้ ล เทอร์เรส – ฟูราโน่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม นํ้าตกกิ งกะ สมญา นํ้าตกเส้นด้าย ทีม่ คี วามงดงามตามธรรมชาติ ด้วยความสูง 120
เมตร ทําให้สายนํ้าไหลบ่าตกลงสู่เบือ้ งล่างมีความแรงกระจายเป็นเส้นบางใสคล้ายเส้นด้ายสวยงาม
มาก มีความสวยงามแสนมหัศจรรย์ยงิ่ นัก บริเวณใกล้ๆกัน นําท่านชม
นํ้าตกริ วเซอิ สมญา
นํ้าตกดาว อีกความงดงามตามธรรมชาติทไ่ี ม่แพ้ กันความสูง 90 เมตร สายนํ้าทีไ่ หลออกจากซอก
ผาตก–ลงเบือ้ งล่างกระทบแสงอาทิตย์ดวู าววับจับตางามราวกับดวงดาวทีต่ กลง มาจากฝากฟ้าที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธความงามแสนประทับใจได้อย่างแน่นอน นํ้าตกสองแห่งนี้ได้รบั สมญา นํ้าตกคู่
สามี–ภรรยา
นําท่านสู่ เมืองบิ เอะ เมืองแห่งท้องทุ่งทีม่ เี นินเขาเล็กๆ สูงตํ่าสลับกันไปมาในฤดูรอ้ นเกษตรกรจะ
ทําการเพาะปลูกพืชผักนานาชนิด เมื่อชมจากทีส่ งู จะมีสสี นั สลับกันตามชนิดของพืชผักจนได้รบั การ
ขนานนามว่าศิลปะแห่งการต่อผ้านั ่นเอง นอกจากนี้หมู่บา้ นบิเอะ ยังได้ช่อื ว่าเป็นหมู่บา้ นทีส่ วยทีส่ ุด
ในญี่ปนุ่ อีกด้วย ...นําท่านชม เนินเขาบิเอะ PATCHWORK HILLSในฤดูหนาวจะถูกหิมะทีข่ าว
สะอาดปกคลุมเนินเขาต่าง ๆ กลายเป็นโลกสีขาวบริสุทธิ ์ทีห่ มดจดงดงาม อิสระท่านถ่ายรูปเก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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คํา่

DAY 4

จากนัน้ นําท่านชม ความสวยงามของ BLUE PONDบ่อนํ้าสีฟ้าแห่งเมืองบิ เอะ บ่อนํ้าสีฟ้าสดใส
แปลกตาแห่งนี้ เป็นบ่อนํ้าทีเ่ กิดขึน้ หลังการสร้างเขือ่ น เพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขา
TOKACHI ปะทุในปี ค.ศ. 1988 ทําให้น้ําถูกกัน้ ไม่ให้ออกจากเขือ่ น สาเหตุทน่ี ้ําในบ่อเป็นสีฟ้าสด
นัน้ ก็คอื สารอลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์ทเ่ี จือปนอยูใ่ นนํ้าเป็นจํานวนมาก ซึง่ อลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์นนั ้
มาจากการปะทุ ของภูเขาไฟโทคาจิดาเคะ
นําท่านเข้าชม โรงงานชีส ท่านจะได้ชมกระบวนการผลิตตลอดจนลองลิม้ ชิมรสชาติของชีสคุณภาพ
ชนิดต่างๆ ถึงโรงงานผลิตรวมถึงชีสสีดาํ (BLACK CHEESE)ทีผ่ ลิตจากหมึกของปลาหมึก อิสระ
ท่านชมและช้อปตามอัธยาศัย
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่นิงเกิ้ ลเทอร์เรสทีเ่ รียงรายไปด้วยบ้านกระท่อมไม้และสินค้างานฝีมอื ต่างๆ
มากมายภายในร้านค้าต่างจะมีคนทํางานฝีมอื ให้ชมพร้อมทัง้ จําหน่ายสินค้าไปด้วยมีทางเดินไม้
กระดานทีล่ อ้ มรอบไปด้วยนํ้าตกและต้นไม้ปกคลุมร้านค้าร้านคาเฟต่ ่างๆอยูท่ ่ามกลางปา่ ไม้พร้อม
ต้นสนทีส่ ่งกลิน่ หอมหวนและนํ้าตกทีส่ รรค์สร้างบรรยากาศอันน่าหลงใหล
ในช่วงทีฤ่ ดูหนาวมาถึงทางเดินและกระท่อมไม้จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลนยามคํ่าคืนท่าน
จะได้พบกับประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างออกไปทัง้ ทางเดินและอาคารต่างๆจะถูกประดับเรียงรายไปด้วย
แสงไฟดุจดั ่งอยูใ่ นโลกแห่งเทพนิยายอิสระให้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั ฟูราโน่ ณFURANO HOPS HOTELหรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํา่ ในห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ฟูราโน่ - เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต - พิ พิธภัณฑ์ชอ็ กโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกได –
ภูเขาโมอิ วะ (ขึ้นกระเช้า) - ซัปโปโร

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านช้อปปิ้งที่ เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต ซึง่ ถือเป็นแหล่งเลือกซือ้ สิง่ ของและเสือ้ ผ้าแฟชั ่นของเมือง
ภายในแบ่งออกเป็นร้านค้าต่างๆมากมาย มีสนิ ค้าหลากหลายประเภทผลัดเปลีย่ นกันลดราคา อาทิ
เสือ้ ผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลาย เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO,
TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, เป็นต้น อีกทัง้ ยังมีสนิ ค้าเครื่องมือ
เครื่องใช้ ตุ๊กตาน่ารักๆ และของเล่นนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกดูเลือกชมตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ช้อกโกแลต ซึง่ เป็นโรงงานผลิตช็อคโกแล็ตชือ่ ดังของญี่ปุน่ ท่าน
สามารถลิม้ ลองรสชาติของช็อคโกแล็ตขาวทีข่ น้ึ ชื่อทีส่ ุดและยังสามารถศึกษาเกีย่ วกับประวัตอิ นั
ยาวนานของช็อคโกแล็ตชื่อดังของญี่ปุน่ ทีจ่ ะทําให้คุณประทับใจในรสชาติอย่างมิรลู้ มื
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลีย่ นเพื่อให้สมกับ
ความยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปกั ษ์รกั ษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมี
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คํา่

ความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน เก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมภิ าคคันโต แต่ทน่ี ่ี
ก็เป็นทีส่ าหรับให้คนท้องถิน่ ได้กราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีส่ งิ สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญ
และกําลังใจสืบไป
นําท่าน เดินทางสู่ ภูเขาโมอิ วะ สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยมเนื่องจากเป็นเทือกเขาทีม่ ี
ชื่อเสียงในเรื่องจุดชมวิวยามคํ่าคืนทีง่ ดงามทีส่ ุด นําท่าน นั ่งกระเช้าไฟฟ้ า เพื่อเดินทางสู่จุดชมวิว
สู่ความสูงที่ 1200 เมตร อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการชมทัศนียภาพโดยรอบ ณ จุดชมวิว ท่าน
จะได้ด่มื ดํ่ากับวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาของเมืองซัปโปโรในยามคํ่าคืนทีเ่ ต็มไปด้วยแสงไฟ
ระยิบระยับ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยซึง่ จากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถ
มองเห็นถึงอ่าวอิชคิ าริอนั สวยงามได้อกี ด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์ปู 3 ชนิ ด)
จากนัน้ พาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ซัปโปโร ณAPA HOTEL & RESORT SAPPORO
หรือเทียบเท่า

DAY 5

ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิ กาไอนํ้าโบราณ – พิ พิธภัณธ์กล่องดนตรี – ทําเนี ยบรัฐบาลเก่า
– หอนาฬิ กา (ผ่านชม) – โอโดริปาร์ค (ผ่านชม) – ทานูกิโคจิ - ซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติ ค) ทีค่ วบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์
แวะชม คลองโอตารุ ทีม่ คี วามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึง่ ในสมัยก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ทีย่ คุ อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางใน
การขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น
พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่รมิ คลองและวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงาม ได้เวลาอันสมควร พา
ท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึกกับ นาฬิ กาไอนํ้าโบราณ ทีเ่ หลืออยูเ่ พียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานี้
จะพ่นไอนํ้า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดงั ขึน้ ทุก ๆ 15 นาทีจากนัน้ นําท่านสู่ พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
อาคารเก่าแก่สองชัน้ ทีภ่ ายนอกถูกสร้างขึน้ จากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทําด้วยไม้ พิพธิ ภัณฑ์
แห่งนี้สร้างขึน้ ในปี 1910 ปจั จุบนั นับเป็นมรดกทางสถาปตั ยกรรมทีเ่ ก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกั ษ์
ให้เป็นสมบัตขิ องชาติ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ทําเนี ยบรัฐบาลเก่า เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาทีส่ ร้างด้วยอิฐสีแดงทัง้ หลัง
โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อฐิ ไปจํานวน
มากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นทีท่ าํ การรัฐบาลฮอกไกโดตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้
ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนทีจ่ ะย้ายไปทีท่ าํ การหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชัน้ ซึง่
ตัง้ อยูด่ า้ นหลังตึกแดงหลังนี้ ตัวอาคารทีเ่ ห็นในปจั จุบนั ทีย่ งั งดงามอยูน่ นั ้ ได้รบั การบูรณะซ่อมแซม
ใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปตั ยกรรมแบบตะวันตกที่
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เหลืออยูเ่ พียงไม่กแ่ี ห่ง อาคารหลังนี้จงึ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นสมบัตทิ างวัฒนธรรมสําคัญของชาติ
เมื่อปี พ.ศ. 2512
จากนั ้นนํา ท่านผ่านชมหอนาฬิ กา ซึง่ มีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทส่ี าํ คัญของ
เมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตัง้ แต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริม่ เดิมทีใช้เป็นฝึกงานของวิทยาลัย
การเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลีย่ นมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปจั จุบนั แล้วสร้างหอนาฬิกา
และ มีระฆังตีบอกเวลามาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึงปจั จุบนั นี้กย็ งั บอกเวลาได้อย่างเทีย่ งตรง
ด้วยความเก่าแก่อยูค่ ่กู บั เมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
สําคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ
จากนัน้ เดินทางผ่านชมโอโดริ ปาร์ค ย่านช้อปปิ้งทีม่ ชี ่อื เสียงและเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทส่ี ุด
กลางใจกรุงซัปโปโร ฤดูรอ้ น =>ใช้เป็นทีจ่ ดั งานแสดงดอกไม้สาํ หรับฤดูหนาว ใช้เป็นสถานทีจ่ ดั งาน
เทศกาลหิมะอันยิง่ ใหญ่ มีการแกะสลักนํ้าแข็งประติมากรรมชิน้ ใหญ่นบั เป็นเวทีทใ่ี หญ่ทส่ี ุด บน
เกาะฮอกไกโด และโดยรอบบริเวณมีหา้ งร้านจําหน่ายสินค้ามากมายหลากสไตล์
จากนัน้ นําท่านสู่ย่านทานูกิโคจิถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโรอายุกว่า 140 ปีตลอดถนนจะมี
ร้านค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทางทัง้ ร้านขายของสดร้านกินร้านขายของทีร่ ะลึกรวมแล้วกว่า
200 ร้านอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้ามากมายตามอัธยาศัยอาทิเครือ่ งใช้ไฟฟ้านาฬิกาเกมส์กล้อง
ถ่ายรูปเสือ้ ผ้าสินค้าแบรนด์เนมเครื่องสําอางค์เป็นต้น
**อาหารคํา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
จากนัน้ พาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ซัปโปโร ณAPA HOTEL & RESORT SAPPORO
หรือเทียบเท่า
DAY 6

ซัปโปโร – สนามบินชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วย SET SANDWICH AND TEA
สมควรแก่เวลากรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบินเพื่อ
กลับกรุงเทพฯ
10.00
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 671
15.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
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กําหนดการเดินทาง:24 – 29 พฤศจิกายน 2560
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 - 3 ท่าน
48,900บาท
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 - 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
46,900บาท
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 - 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
46,900บาท
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 - 5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
42,900บาท
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
9,500บาท
*** กรณี มีตั ๋วเครื่องบินเอง ผูใ้ หญ่หกั ค่าตั ๋วท่านละ 18,000บาท จากราคาทัวร์***
หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตรา
แลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล5 แสนบาท
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม
อัตราค่าบริการไม่รวม





ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกําหนด
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลกู ค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชั ่วคราวเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สําหรับผู้ถือหนังสือเดิ นทางไทย)

 ค่าสินนํ้าใจสําหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ1,500เยน/คน/ทริป
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เงื่อนไขการสํารองที่นั ่ง
 กรุณาสํารองทีน่ ั ่งโดยการชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท
 กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าบริการ 100% ของราคา
ทัวร์
หมายเหตุ
 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึง่
อยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิก หรือล่าช้า
ของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่าง ๆ
ทีเ่ หนืออํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทม่ี กี ารขึน้ ลงของเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการปรับขึน้ ค่านํ้ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์
ของคณะผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
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****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุน่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ป่ี ระสงค์จะพํานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุน่ ไม่เกิน
15 วัน ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขันตอนการตรวจคน
้
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ าํ นักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สําหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี ราประทับอย่างน้อย
3 หน้า
2. กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทําในประเทศญี่ปุน่ จะต้องไม่เป็นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานัก
ระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

SDTY TOUR (TAT No. 11/07420)
179, Silom 9, Silom, Bangrak, Bangkok
Tel: 02-6352534; Fax: 02-6352533; E-mail: admin@sdty-tour.com

14-1117- Hokkaido SOUNKYO No.1-6D4N(TG)
www.sdty-tour.com

