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UNSEEN HOKKAIDO 2 WINTER FESTIVALS IN 2020
(Explore East Side of Hokkaido and Snow Activities)
7 DAYS 4 NIGHTS [JL]

ตารางการเดินทาง
ระดับทัวร์ โปรแกรม
รายละเอียดเบื ้องต้ น

26 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2563


ทริ ปประหยัด
อาหารมาตรฐาน
ที่พกั ระดับ 3 ดาว



มาตรฐาน

อาหารมาตรฐานแนะนา-อัพเกรด
ที่พักระดับ 3 – 4 ดาว

วันที่

เปรียบเทียบรายการกับที่อื่นได้ ที่นี่

01

กรุงเทพฯ - เดินทางสูญ
่ ี่ปนโดยสายการบิ
ุ่
นเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034

02

03

04

05

พรี เมี่ยม



ประเทศญี่ปนุ่ - เกาะฮอนชู - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชูบเุ ซ็นแทร
(นาโกย่า) - อาหารเช้ าเซ็ตเบ็นโตะ - รอต่อเครื่องบินภายในสูเ่ กาะฮอกไกโด
สนามบินชิโตะเซะ - นครซัปโปโร – อิสระช้ อปปิ ง้ ในสถานีเจอาร์ ซบั โปโร อัพเกรดสุดพิเศษมื ้อค่าเมนูบฟุ เฟ่ ต์ประเภทปิ ง้ ย่างอาหารทะเล พร้ อมปูยกั ษ์ 3
ชนิด และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ ง้ ค์
ซัปโปโร - ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดะริพาร์ ค – ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ
ศาลเจ้ าฮอกไกโด - หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง - อิ่มอร่อยกับราเม็งพื ้นเมือง
ชมความน่ารักสวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ขบวนพาเหรดเพนกวินน่ารัก (ขึ ้นอยู่
กับสภาพอากาศ) - เทศกาลน ้าแข็งโซอุนเคียว – อาบน ้าแร่ญี่ปนธรรมชาติ
ุ่
โซอุนเคียว - ทะเลสาบชิคาริเบะทสึ - เยี่ยมชมหมู่บ้านบนทะเลสาบน ้าแข็ง
ชิคาริเบะทสึโคะตัน - อิสระกับเครื่องดื่มไอซ์บาร์ - ชมที่พกั โดมหิมะกลางแจ้ ง
อิสระกับกิจกรรมแช่น ้าแร่กลางหิมะ - ถ่ายรูปฝูงหงส์โอะบิฮิโระ (ขึ ้นอยู่กบั
สภาพอากาศ) – โอะบิฮิโระ
โอะบิฮิโระ - อาณาจักรขนมชื่อดังของญี่ปนริ
ุ่ วเกะทสึ - สนุกกิจกรรมอบคุ้กกี ้
ทะเลสาบอะคัง - ชมหมู่บ้านไอนุชาวพื ้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด - อิสระและ
สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว - อาบน ้าแร่ญี่ปนธรรมชาติ
ุ่

อาหารอัพเกรดพิเศษ
ที่พกั ระดับ 4-5 ดาว

อาหารในรายการ
เช้ า เที่ยง ค่า
-

-

01
Bento

02

04

05

โรงแรมหรือ
ระดับเทียบเท่า

-

-

03

SAPPORO
CENTURY
ROYAL

06

07

08

09

10

11

12

SOUNKYO
TAITETSU

OBIHIRO
NORTHLAND
NIKKO

LAKE AKAN
NEW AKAN
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07

ทะเลสาบอะคัง - อุทยานอนุรักษ์ สายพันธุ์นกกระเรี ยนหัวแดง - ตลาดสดวะโช
อิ่มอร่อยกับเมนูคตั เตะด้ ง – ฟิ ชเชอร์ แมนวาร์ ฟคุชิ โ ระ - แวะถ่ายรูปสะพาน
นุซาไม - ช้ อปปิ ง้ ห้ างอิออนมอลล์ - สนามบินคุชิโระ - บินภายในสู่สนามบิน
ฮาเนะดะ (โตเกียว) เที่ยวบิน JL 544
สนามบินฮาเนะดะ เที่ยวบินที่ JL 033 - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ
(กรุงเทพฯ)
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UNSEEN HOKKAIDO 2 WINTER FESTIVALS IN 2020
(Explore East Side of Hokkaido and Snow Activities)
7 DAYS 4 NIGHTS [JL]

ตารางการเดินทาง

26 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2563

วันพุธ
26 ก.พ.63 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)
21:30 น.

เรียนเชิญคณะพร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ R
เคาน์เตอร์ เจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้ าหมายเลข 8 เจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์

หมายเหตุ

เคาน์เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้ อย 60 นาที หลังผู้โดยสารได้ รับบัตรขึ ้นเครื่องแล้ ว
กรุณ าทาการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้ เครื่ องกับหน้ าจอมอนิเตอร์ ก่ อนขึน้ เครื่ องอีกครัง้
เนื่องจากประตูขึ ้นเครื่ องอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน
เรียนเชิญผู้โดยสารพร้ อมกัน ณ ห้ องผู้โดยสารประตูขึ ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 30 นาที
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วันพฤหัสบดี
27 ก.พ.63 ประเทศญี่ปุ่น – เกาะฮอนชู – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชูบุเซ็นแทร
(นาโกย่า) – อาหารเช้าเซ็ตเบ็นโตะ – รอต่อเครื่องบินภายในสู่เกาะฮอกไกโด
สนามบินชิโตะเซะ – นครซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้ งในสถานีเจอาร์ซบั โปโร อัพเกรดสุดพิเศษมื้ อคา่ เมนูบุฟเฟ่ ต์ประเภทปิ้ งย่างอาหารทะเล พร้อมปูยกั ษ์ 3
ชนิด เครื่องดื่มซอฟท์ดริ้ งค์ (ไม่อ้นั )
00:55 น.
08:20 น.

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738
(เวลาท้ องถิ่นประเทศญี่ปนเร็
ุ่ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
เดินทางถึงประเทศญี่ปนุ่ ณ สนามบินนานาชาติชบู เุ ซ็นแทร บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ
ของประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง และทาการตรวจรับสัมภาระเรียบร้ อย
จากนันน
้ ากระเป๋ าเดินทาง เพื่อนาไปฝากโหลดยังเคาน์เตอร์สายการบินทาการบินต่อภายในประเทศ

เช้ า

ให้ ท่านได้ ทดลองสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ด้านวัฒนธรรมการทานอาหารแบบญี่ปนุ่ “เซ็ตเบ็นโตะ”
ระหว่างรอเวลาต่อเครื่องบินภายในสูเ่ กาะฮอกไกโด ลักษณะการทานเซ็ตเบ็นโตะนับเป็ นวัฒนธรรม
ที่ถกู สืบทอดมายาวนาน เนื่องจากเบ็นโตะตามละพื ้นที่จะมีความแตกต่างกันออกไป ไม่วา่ จะเป็ น
วัตถุดิบ ผัก เนื ้อสัตว์ และฤดูกาล ทาให้ วตั ถุดบิ ในการนามาปรุงถูกจากัด แต่รสชาติอาหารยังคงเป็ น
มนต์เสน่ห์และเอกลักษณ์ตามฉบับของชาวญี่ปนุ่ ซึ่งมุง่ เน้ นเรื่องของรสชาติของวัตถุดิบเป็ นสาคัญ

11:30 น.

เหินฟ้าสูส่ นามบินชิโตะเซะ บนเกาะฮอกไกโด โดยสายการเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ J L 3 1 05
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13:10 น.
14:00 น.

ท่าอากาศยานนานาชาติชินชิโตะเซะ เปิ ดบริการเมื่อปี ค.ศ. 1991 ตังอยู
้ ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของ
เมืองชิโตะเซะ และโทะมะโกะไม ซึ่งจัดว่าเป็นท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ บนเกาะฮอกไกโด
และมีเที่ยวบินตรงสู่ 30 เมืองทัว่ ญี่ปนุ่ เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางอากาศที่สาคัญบนเกาะ
เดินทางถึงสนามบินภายในประเทศญี่ปนสนามบิ
ุ่
นชิโตะเซะ จากนันท
้ าการตรวจรับสัมภาระเดินทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสูศ่ นู ย์กลางความเจริญที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด “นครซัปโปโร” (ใช้ ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1:00 ชัว่ โมง) เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ติดอันดับห้ าของประเทศ
ญี่ปนุ่ (ประมาณ 1.6 ล้ านคน) เมืองศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง การปกครอง
ให้ ท่านได้ อิสระและเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ าย่าน “สถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชัน่ ” มี
สินค้ ามากมาย เช่น นาฬิกายี่ห้อแบรนด์เนม กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ หรือสินค้ าที่จะเอาใจคุณ
ผู้หญิงด้ วยกระเป๋ า รองเท้ า เสื ้อผ้ าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่น น ้าหอม เครื่องสาอางแบรนด์ยี่ห้อดังญี่ปนุ่

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้ วยอัพเกรดบุฟเฟ่ ต์ปิง้ ย่าง อาหารทะเลหลาก
หลายชนิด เช่น กุ้ง หอยเชลล์ หอยนางรม ปู 3 ชนิด (ปูขน ขาปูยกั ษ์ ขาปูสไึ ว) รวมทังเนื
้ ้อวัว เนื ้อหมู
เนื ้อไก่ เนื ้อปลา เนื ้อแกะ ให้ ท่านย่างบนเตาย่างร้ อน อิ่มอร่อยกับข้ าวปัน้ หน้ าปลาดิบ เท็มปุระทอด
(ไม่อน)
ั้
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั CENTURY ROYAL HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
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วันศุกร์
28 ก.พ.63 นครซัปโปโร - ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดะริพาร์ค – ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ
ศาลเจ้าฮอกไกโด - หมู่บา้ นอาซาฮีคาวะราเม็ง – อิ่มอร่อยกับราเม็งพื้ นเมืองบน
เกาะฮอกไกโด – ชมความน่ารักสวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ขบวนพาเหรดเพนกวิน
น่ารัก (ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ) – เทศกาลน้าแข็งโซอุนเคียว - อาบน้าแร่ญี่ปุ่น
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

นาท่านผ่านชม “สวนโอโดะริ” สวนสาธารณะที่มีลกั ษณะเป็ นเกาะกลางถนนขนาดใหญ่ ซึ่งมีความ
กว้ าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร ในช่วงต้ นของสวนสาธารณะมีเสาทาวเวอร์ทีวีขนาดใหญ่ เหมาะ
แก่การถ่ายรูป ช่วงหน้ าร้ อนจะเป็นแหล่งที่พกั ผ่อนหย่อนใจแก่คนทัว่ ไป ช่วงฤดูหนาวใช้ เป็ นสถานที่
จัดเทศกาลหิมะที่มีการแกะสลักหิมะอย่างสวยงามสร้ างความประทับใจให้ กบั นักท่องเที่ยวที่มาทุกปี
นาท่านผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” อายุกว่า 130 ปี ซึง่ ปั จจุบนั ยังคงเป็ นนาฬิการที่สามารถบอก
เวลาได้ เที่ยงตรงและแม่นยามาตลอด อดีตใช้ เป็ นสถานศึกษาทางด้ านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด

นาท่านเยี่ยมชม “ศาลเจ้ าฮอกไกโด” ศาลอันเป็ นสถานที่รวมเทพเจ้ าในฮอกไกโด มีผ้ คู นคับคัง่ ช่วงชม
ดอกซากุระ (ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม) งานเทศกาลต่าง ๆ ของญี่ปนุ่ และตอนไหว้ พระในช่วง
ของส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่ ศาลเจ้ าฮอกไกโดเริ่มต้นจากการที่สมเด็จพระจักรพรรดิเมย์จิทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ าง “ศาลเทพเจ้ าแห่งการบุกเบิก 3 องค์” ที่ฮอกไกโด เพื่อเป็ นที่
พึ่งทางจิตใจของคณะผู้บกุ เบิก ในปี ค.ศ. 1869 โดยในสมัยนันชิ
้ มาโยชิทาเกะ ทูตบุกเบิกผู้เป็นคน
ดาเนินการออกแบบวางผังเมืองซัปโปโรเป็ นผู้ตกลงใจที่จะสร้ างศาลเจ้ าขึ ้น ณ พื ้นที่ของมารุยามะที่
ถูกโอบล้ อมด้ วยภูเขาทังสามด้
้
านและอีกด้ านแผ่ขยายออกสูท่ ่งุ ราบ การมีสถานที่สาหรับบูชาเทพเจ้ า
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ในศาสนาชินโตนันเป็
้ นที่พึ่งทางจิตใจของผู้บกุ เบิก ให้ มีกาลังใจที่จะฟันฝ่ าอุปสรรคความยากลาบาก
ในการบุกเบิกป่ าบริสทุ ธิ์ และเป็ นที่รวมของผู้คนที่จะมาพูดคุยกัน ในปี ค.ศ. 1964 ได้ มีการสถาปนา
จักรพรรดิเมย์จิขึ ้นเป็ นเทพพิทกั ษ์ โดยได้ รับพระบรมราชานุญาตจากจักรพรรดิโชวะ ในปัจจุบนั จึงมี
การสักการะเทพสี่องค์ เทพพิทกั ษ์ ผ้ เู ฝ้ามองการพัฒนาของฮอกไกโดและความสงบสุขของผู้คน แม้
ในปัจจุบนั ก็ยงั คงมีความเกี่ยวข้ องผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ ้ง เริ่มตังแต่
้ การมา
สักการะในวันปี ใหม่ การปัดเป่ ารังควาญ วันเซ็ตสึบนุ พิธีสมรสและอื่น ๆ เป็ นต้ น ในเขตศาลเจ้ าที่มี
ธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์ มีกระรอกป่ ามาเยี่ยมทักทาย และจะคราคร่าไปด้ วยนักท่องเที่ยวที่มาชมดอก
ซากุระและดอกบ๊ วยซึ่งจะบานสะพรั่งพร้ อม ๆ กันเมื่อฤดูใบไม้ ผลิมาเยื อน ศาลเจ้ าฮอกไกโดยังเป็ น
จุดชมซากุระที่สวยงามกับซากุระประมาณ 1,400 ต้ น และต้ นบ๊ วยที่มีประมาณ 250 ต้ น ต้ นซากุระ
ในบริเวณศาลเจ้ าถูกเริ่มจากการนามาปลูกที่หลุมฝังศพของโยชิโอะ ชิมะ ที่ได้ ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการ
บุกเบิกฮอกไกโดในปี ค.ศ. 1875 และกลายเป็นจุดชมดอกไม้ ของซัปโปโร ตังแต่
้ ราว ปี ค.ศ. 1900
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง “อาซาฮีคาวะ” (ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชัว่ โมง) ตัวเมือง
อาซาฮีคาวะนับเป็ นเมืองที่มีขนาดความใหญ่ตดิ อันดับที่สองของจังหวัด ซึ่งตังอยู
้ บ่ ริเวณส่วนกลาง
ของเกาะฮอกไกโด เป็ นศูนย์กลางการเดินทางเยี่ยมเยือนยังภูมิภาคต่าง ๆ ของเกาะฮอกไกโดอีกด้ วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนูขึ ้นชื่อที่สดุ อีกเมนูหนึ่งของภูมิภาคที่อยู่
เหนือสุดของญี่ปนุ่ บนเกาะฮอกไกโด ด้ วยเมนูราเม็งพื ้นเมืองขึ ้นชื่อ ณ หมูบ่ ้ านราเม็งอาซาฮีคาวะ

บ่าย

นาท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสัตว์นานาพันธุ์ ณ สวนสัตว์ใหญ่ที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่ ณ
“สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” สวนสัตว์ที่มีชื่อเสียง และได้ รับความนิยมที่สดุ ของญี่ปนเพราะเป็
ุ่
นสวนสัตว์
ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่น ๆ โดยจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี ้สูงถึง 3 ล้ าน
คนต่อปี จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี ้ คือ ความไม่ธรรมดาของสัตว์ตา่ ง ๆ ที่ไม่ได้ ถกู กักขังอยูใ่ นกรงใน
แบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ทวั่ ไป ท่านจะได้ เห็นความคิดสร้ างสรรค์อนั ยอดเยี่ยมในการออกแบบที่อยู่
ของสัตว์ ด้ วยแนวความคิดที่วา่ สัตว์ตา่ ง ๆ ควรจะได้ อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ดีและเป็นไปตาม
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ธรรมชาติของสัตว์นนั ้ เพื่อให้ มีความสุขเสมือนอยู่บ้านที่ปลอดภัยของตัวเอง อีกทังยั
้ งแฝงกิจกรรมที่
สามารถใกล้ ชิดสัตว์ตา่ ง ๆ ได้ มากยิ่งขึ ้น อาทิเช่น การทาแทงค์รูปกระบอกทรงสูงยื่นขึ ้นไปในบ่อของ
แมวน ้าซึ่งเราสามารถเห็นการเคลื่อนไหว และการว่ายน ้าอย่างคล่องแคล่วของแมวน ้าได้ ใกล้ ชิดที่สดุ

พิเศษ

ค่า

ชมริว้ ขบวนพาเหรดที่งดงามที่เหล่าบรรดาเจ้ าเพนกวินน้ อยใหญ่ ต่างชักแถวเดินตามหัวหน้ าฝูงเป็น
ระยะทางยาว เพื่อยัว่ ยวนอวดสายตานักท่องเที่ยวที่เข้ ามาเยี่ยมชมสวนสนุกแห่งนี ้ แน่นอนว่าท่านจะ
ถูกมนต์สะกดไปกับความน่ารัก และยกกล้ องขึ ้นมาบันทึกภาพและบันทึกวิดิโอของความน่ารักของ
เจ้ าตัวน้ อยอย่างลืมตัว (ขบวนพาเหรดจะจัดแสดงเพียงละ 2 รอบ คือ รอบ 11:00 น. และ 14:30 น.
ซึ่งขบวนพาเหรดนี ้อาจจะถูกระงับการแสดงได้ โดยไม่จาเป็นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เนื่องมาจาก
สถานการณ์ของหิมะ และสภาพอากาศที่อาจจะไม่เอื ้ออานวยแต่การเดินพาเหรด หรือหิมะตกหนัก)
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง “โซอุนเคียว” (ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชัว่ โมง) เพื่อนาท่าน
ชมวิวทิวทัศน์สวยงามสองข้ างทางดัง่ จิตรกรที่รังสรรค์ขึ ้น จัดเป็ นหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้ สรร
สร้ างขึ ้น ท่านจะพบกับหน้ าผาหินที่สวยงามอย่างธรรมชาติ ความยาว 24 กิโลเมตร ความสูงถึง 150
เมตร ในช่วงฤดูหนาวถูกปกคลุมด้ วยน ้าแข็งและหิมะขาวสะอาดอีกหนึ่งบรรยากาศที่หาชมได้ ยาก
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SOUNKYO TAITETSU HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าในโรงแรม บริการท่านด้ วยบุฟเฟ่ ต์นานาชาติหลากชนิด ที่มีอาหารให้ ท่านได้
เลือกสรรตามความต้ องการ ซึ่งวัตถุดิบที่นามาประกอบอาหารนันล้
้ วนเป็ นของท้ องถิ่นทังสิ
้ ้น (ไม่อน)
ั้

กิจกรรมค่าคืน ให้ ท่านได้ อิสระและดื่มด่าไปกับการชื่นชมเทศกาล แสง...สี...เสียง ครัง้ ที่ 46 เทศกาลน ้าแข็งเมือง
โซอุนเคียว ที่จดั เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ มีกิจกรรมร่วมกับเมือง ซึ่งจะจัดขึ ้นเพียงปี ละหนึ่งครัง้ เท่านัน้
พิเศษ
โรงแรมแห่งนี ้ท่านจะได้ สมั ผัสกับการอาบน ้าแร่ญี่ปนุ่ เพื่อเป็ นการพักผ่อนจากการที่ได้ เหน็ดเหนื่อย
กับการเดินทางหรือทากิจกรรมมาตลอดทังวั
้ น การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของญี่ปนุ่
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วันเสาร์
29 ก.พ.63 เมืองโซอุนเคียว – ทะเลสาบชิคาริเบะทสึ – เยี่ยมชมหมู่บา้ นบนทะเลสาบ
น้าแข็งชิคาริเบะทสึโคะตัน - อิสระกับเครื่องดื่มไอซ์บาร์ – ชมที่พกั ในโดมหิมะ
กลางแจ้ง – อิสระกับกิจกรรมแช่น้าแร่กลางหิมะ – ถ่ายรูปฝูงหงส์โอะบิฮิโระ
(ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ) – โอะบิฮิโระ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบชิคาริเบะทสึ” (ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 : 0 0 ชัว่ โมง)
ทะเลสาบชิคาริเบะทสึนี ้ขึ ้นชื่อว่าเป็ นทะเลสาบแห่งท้ องฟ้า ซึ่งตังอยู
้ ่บนจุดสูงสุดของเกาะฮอกไกโด
เหนือระดับน ้าทะเล 810 เมตร เมื่อฤดูหนาวมาเยือนทะเลสาบแห่งนี ้จะกลายสภาพเป็ นลานน ้าแข็ง
ขนาดใหญ่และกว้ าง ที่มีความหนามากถึง 60 เซ็นติเมตร ก่อนทัว่ ทุกพื ้นที่จะถูกปกคลุมไปด้ วยปุย
หิมะขาวบริสทุ ธิ์จนมิดทัว่ อาณาบริเวณ ประกอบกับอากาศที่เย็นจัด อุณหภูมิติดลบต่าสุด -30 องศา

นาท่านเยี่ยมชม “หมูบ่ ้ านบนทะเลสาบน ้าแข็ง” ซึ่งจะปรากฎขึ ้นเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านัน้ ที่นี่
เต็มไปด้ วยกิจกรรมที่ไม่สามารถสัมผัสได้ จากที่อื่น ทังบาร์
้ น ้าแข็งที่สร้ างเป็นตึก 2 ชัน้ อ่างอาบน ้า
กลางแจ้ งบนทะเลสาบน ้าแข็ง การเข้ าพักในกระท่อมน ้าแข็งเป็ นต้น คาว่า “โคตัน” เป็ นภาษาของชน
พื ้นเมืองชาวไอนุมีความหมายว่า “หมูบ่ ้ าน” บนทะเลสาบที่แข็งตัวในฤดูหนาวจะมีหมูบ่ ้ านน ้าแข็ง
และหิมะที่ถกู สร้ างขึ ้นมากมาย โดยสร้ างขึ ้นมาจากบล็อกก้ อนน ้าแข็งทังหมดและได้
้
รับความนิยม
เป็ นอย่างมาก ที่นี่ให้ บริการเหล้ าในแก้ วน ้าแข็ง ได้ รับความสนใจจากผู้คนมากมายในฐานะที่เป็น
บาร์ซึ่งตังอยู
้ ใ่ นสถานที่ที่หนาวที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่ อิสระให้ ท่านถ่ายรูปและพักผ่อนตามอัธยาศัย
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เที่ยง

บ่าย

ค่า

แปลกตาด้ วยการนาน ้าจากองเซ็นเข้ ามาทาให้ เพื่อทาเป็ น “บ่อแช่องเซ็นกลางแจ้ ง” ล้ อมรอบไปด้ วย
หิมะและน ้าแข็งที่แข็งตัวซึ่งมีที่นี่เพียงที่เดียวเท่านัน้ โดยน ้าแร่ในบ่อจะมีอณ
ุ หภูมิสงู ถึง 4 0 - 4 2 ° C
โดยมีการแยกบ่อชายและหญิงอย่างชัดเจน และท่านสามารถใส่ชดุ ว่ายน ้าเพื่อลงไปแช่ในบ่อได้ ด้วย
นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมให้ ท่านเลือกสนุกอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็นสโนว์โมบิล หรือกิจกรรมสโนว์ชสู ์
(กิจกรรมและเครื่องดื่มไม่รวมในรายการทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสูห่ มูบ่ ้ าน “โทคาจิกาว่าองเซ็น” ในเมือง “โอะบิฮิโระ” (ใช้ ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1:30 ชัว่ โมง) เมืองแห่งสายน ้าสีทองที่เพรียบพร้ อมไปด้ วยน ้าแร่ธรรมชาติที่อดุ มไปด้ วยแร่
ธาตุสาคัญในสายน ้า นับเป็ นที่พกั ตากอากาศยอดนิยมของชาวญี่ปนเองที
ุ่
่ถวิลหาเมืองน ้าแร่บริสทุ ธิ์
นาท่าน “ถ่ายรูปกับฝูงหงส์ขาว” นาท่านร่วมตื่นตากับธรรมชาติในการชมหงส์บนธารน ้าแข็ง ท่านจะ
ได้ พบกับฝูงหงส์ขาว ที่จะออกมาให้ ท่านได้ เห็นและถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก ในบางทีอาจจะได้ พบกับ
ฝูงเหยี่ยวอีกด้ วย อาจได้ เห็นการเต้นระบาหยอกล้ อกันของหงส์ตา่ งฝูงกันเพื่อทักทายและทาความ
รู้จกั กัน
(ปริมาณหงส์ขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละปี
ซึ่งไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้ )
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั OBIHIRO NORTHLAND NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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วันอาทิตย์
01 มี.ค.63 โอะบิฮิโระ – อาณาจักรขนมชื่อดังของญี่ปุ่นริวเกะทสึ – สนุกกิจกรรมอบคุก้ กี้
ทะเลสาบอะคัง – เดินเล่นชมหมู่บา้ นไอนุชาวพื้ นเมืองบนเกาะฮอกไกโด – อิสระ
และสนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว – อาบน้าแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

นาท่านเดินทางเข้ าสู่ “อาณาจักรขนมญี่ปนชื
ุ่ ่อดังริวเกะทสึ” สาหรับผู้รักและหลงใหลในความหอม
หวาน อร่อย มีขนมหลายชนิดพร้ อมที่จะให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากที่ระลึกกลับเมืองไทยอีกด้ วย
ให้ ท่านได้ ร่วมสนุกกับกิจกรรม “อบคุ้กกี ้” ซึ่งท่านจะได้ รับคุ้กกี ้ที่ทาเองกับมือและเป็นคุ้กกี ้ที่มเี พียงแค่
ชิ ้นเดียวบนโลก ซึ่งแน่นอนว่าสามารถทานเล่น หรือทานคูก่ บั เครื่องดื่มอุน่ ๆ ระหว่างมื ้ออาหารก็ได้

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบอะคัง” (ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชัว่ โมง) ทะเลสาบที่
อยู่ในส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติอะคัง มีความกว้ างทังหมด
้
13.28 ตารางกิโลเมตร และเส้ น
โดยรอบทะเลสาบ 30 กิโลเมตร ความลึกของน ้าช่วงที่ลกึ ที่สดุ 45 เมตร เป็ นทะเลสาบน ้าตื ้นที่จะ
กลายเป็นผืนน ้าแข็งทังหมดในช่
้
วงฤดูหนาว ทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงในทุกฤดูกาลเป็นที่ขึ ้นชื่อเรื่อง
ความงดงาม ทาให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตลอดทังปี
้ ซึ่งจะมีกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทังปี
้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

พิเศษ

นาท่านเดินชม “หมูบ่ ้ านชุมชนชาวไอนุชนพื ้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด” หมูบ่ ้ านชาวไอนุเป็ นสถานที่
จัดแสดงวัฒนธรรมของชาวพื ้นถิ่นไอนุของฮอกไกโด ตังอยู
้ ่ริมทะเลสาบอะคัง ภายในหมูบ่ ้ านมีโรง
ละคร ไอนุเธียเตอร์ อิโคโร ที่จะมีการแสดงระบาโบราณของชาวไอนุและละครหุ่น มีอาคารจัดแสดง
วิถีชีวิตของชาวไอนุ ชุมชนชาวไอนุที่นี่นบั เป็ นที่ใหญ่ที่สดุ มีย่านร้ านค้ า มีร้านสินค้ าหัตถกรรม
พื ้นเมืองและร้ านอาหารเรียงรายมากกว่า 30 ร้ าน แต่ละร้ านมีสินค้ าหัตถกรรมพิ ้นเมืองที่มี
เอกลักษณ์ เช่น งานแกะสลักไม้ ดงเดิ
ั ้ ม งานเย็บปักถักร้ อย ร้ านอาหารพื ้นเมืองที่ซึ่งสามารถลิ ้ม
รสชาติของอาหารไอนุได้ อีกด้ วย นอกจากนี ้ยังมีร้านจาหน่ายของที่ระลึก ร้ านอาหารพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั LAKE AKAN NEW AKAN HOTEL หรือเทียบเท่า
โรงแรมแห่งนี ้ท่านจะได้ สมั ผัสกับการอาบน ้าแร่ญี่ปนุ่ เพื่อเป็ นการพักผ่อนจากการที่ได้ เหน็ดเหนื่อย
กับการเดินทางหรือทากิจกรรมมาตลอดทังวั
้ น การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของญี่ปนุ่

นาท่านเดินทางสู่ “ลานหิมะ” นับเป็ นลานสกีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริเวณของทะเลสาบอะคัง ให้ ท่านได้ อิสระ
และเพลิดเพลินชมวิวลานหิมะขาวโพลนได้ ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี ้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาด
ใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นหิมะมากมาย เป็ นลานน ้าแข็งที่มชี ื่อเสียงและมีฉากหลังเป็ น
ภูเขาที่สวยงาม สนุกสนานกับสโนว์โมบิลระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร และบานาน่าโบ๊ ท 1 รอบ
ราคา 500 เยน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นอื่น ๆ สามารถติดต่อหัวหน้ าทัวร์ลว่ งหน้ า ราคา
ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ได้ แก่ รถสโนว์บกั กี ้เล็ก ราคา 300 เยน ระยะทางประมาณ 300 เมตร, รอง
เท้ าสเก็ตน ้าแข็ง 1,000 เยน ระยะเวลา 1 ชัว่ โมง, กิจกรรมตกปลาวาคาซากิ ราคา 1,500 เยน
(เวลาเปิ ดและปิ ดของลานหิมะขึ ้นอยูก่ บั ฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน)

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
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วันจันทร์
02 มี.ค.63 ทะเลสาบอะคัง – อุทยานอนุรกั ษ์สายพันธุน์ กกระเรียนหัวแดง - ตลาดสดวะโช
อิ่มอร่อยกับเมนูคตั เตะด้ง – ฟิ ชเชอร์แมนวาร์ฟคุชิโระ - แวะถ่ายรูปสะพานนุ
ซาไม - ช้อปปิ้ งห้างอิออนมอลล์ - สนามบินคุชิโระ – บินภายในสู่สนามบินฮา
เนะดะ (เกาะฮอนชู) - รอต่อเครื่อง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

นาท่านเดินทางสูเ่ มือง “คุชิโระ” (ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0.45 ชัว่ โมง) เมืองแห่งนี ้ได้ มี
การจดบันทึกลงในสัญญาแรมซาร์ ซึ่งเป็นสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกั ษ์ และใช้ พื ้นที่
ชุ่มน ้าอย่างยัง่ ยืน คุชิโระได้ รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งสายหมอก” อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ ไม่วา่ จะเป็ นธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่มนี ้าใจและเป็ นมิตร อีกทังป่
้ าไม้ และภูเขาที่สมบูรณ์
นาท่านเดินทางสู่ “อุทยานอนุรกั ษ์ สายพันธุ์นกกระเรียนหัวแดง” ท่านจะได้ รับทราบวงจรชีวิตของนก
กระเรียนหายาก ณ “พิพิธภัณฑ์นกกระเรียน” การขยายพันธุ์และรับฟังบรรยายความหมายที่มาของ
การระบาของนกกระเรียนนันเพื
้ ่อดึงดูดความสนใจของฝ่ ายตรงข้ ามในฤดูผสมพันธุ์ เป็นธรรมชาติอนั
สวยงามและน่าค้ นหาที่เหล่านกกระเรียนแสดงออกมาได้อย่างงดงามน่ารัก อีกทังนกกระเรี
้
ยนเป็ น
สัตว์คบู่ ้ านคูเ่ มืองของประเทศญี่ปนที
ุ่ ่มีมาช้ านาน คุชิโระเป็ นพื ้นที่ช่มุ น ้าที่เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยและ
ขยายพันธุ์ของนกกระเรียนหัวแดงญี่ปนุ่ (JAPANESE RED CROWNE CRANES) นับเป็ นนกที่ใกล้
สูญพันธุ์ ในปัจจุบนั จึงได้ มีการสร้ างแหล่งธรรมชาติเพื่อช่วยอนุรักษ์ อย่างจริงจัง และท่านจะสามารถ
มองเห็นนกกระเรียนพันธุ์นี ้ได้ ที่นี่ที่เดียวด้ วย (ปริมาณนกในธรรมชาติ ขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศและ
ฤดูกาลในแต่ละปี )
นาท่านเดินทางสู่ “ตลาดสดวะโช” ตลาดสดที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณด้ านหน้ าสถานีรถไฟคุชิโระ ลักษณะตัว
อาคารเป็ นร้ านขายปลาดิบหน้ าต่าง ๆ นอกจากนี ้ยังมีขายอาหารแห้ ง และอาหารทะเลหลากชนิด
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดวะโช (รับเงินสดท่านละ 2,000 เยน จากมัคคุเทศก์)
ขอแนะนาท่านด้ วยเมนู “คัตเตะด้ ง” ซึ่งท่านสามารถเลือกปลาดิบต่าง ๆ ที่ท่านโปรดปรานและชี ใ้ ห้
กับทางเจ้ าของร้ าน และจะนามาวางลงบนข้ าวสวยร้ อน ตามความต้ องการของผู้ซื ้อ นับ ได้ วา่ เป็น
ประสบการณ์และวัฒนธรรมการกินแบบฉบับชาวฮอกไกโดดังเดิ
้ มอีกด้ วย ซึ่งราคาจะขึ ้นอยูก่ บั
ประเภทและชนิดของสดและจานวนที่ท่านเลือกวางลงไปนัน่ เอง (มีมคั คุเทศก์แนะนาขันตอน)
้

บ่าย

นาท่านเดินชม “ฟิ ชเชอร์แมนวาร์ฟคุชิโระ” อาคารเรือนกระจกขนาดใหญ่เป็ นรูปทรงสถาปัตยกรรมที่
โดดเด่นต่ งอยู
ั ้ ่ริมแม่น ้า ศูนย์รวมของฝากของเมืองคุชิโระ รวมถึงจาหน่ายสินค้ าอาหารทะเลสดๆ
และร้ านอาหารที่ใช้ วตั ถุดิบท้ องถิ่นมากมาย จากนันเดิ
้ นชม “สะพานนุซาไม Nusamai” สะพานข้ าม
แม่น ้าคุชิโระ สะพานแห่งนี ้มีผ้ คู นมาเยี่ยมเยือนไม่เคยเว้นเพราะเป็ นแหล่งชมทัศนียภาพอันงดงาม
เป็ นอีกจุดชมพระอาทิตย์ยามเย็นวิวสวยติดอันดับโลกเลยทีเดียว ตัวสะพานถูกออกแบบให้ มีรูปปัน้
หญิงสาวทัง้ 4 จุด ที่เป็ นตัวแทนฤดูกาลทัง้ 4 ของประเทศญี่ปนุ่ ไม่วา่ มุมใดก็เหมาะแก่การถ่ายภาพ
ทังสิ
้ ้น บริเวณสะพานแห่งนี ้เป็นย่านท่าเรือประมงและตลาด ซึ่งนับได้ วา่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวฮอตฮิตที่
มีทงร้
ั ้ านอาหารให้ มาฝากท้ องได้ ทวั่ กัน

อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ านานาชนิดใน “อิออนมอลล์” เมืองคุชิโระให้ ทกุ ท่านได้ช้อปปิ ง้ ใน
แหล่งช้ อปปิ ง้ มีร้านค้ าให้ เลือกมากมาย ไม่วา่ จะเป็นเสื ้อผ้ า รองเท้ า นาฬิกา เครื่องประดับ

CODE : PTC05

ค่า
17.30 น.
20:05 น.
21:55 น.

เครื่องสาอาง และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้ านร้ อยเยน ที่ทกุ ท่านสามารถซื ้อหาของใช้ ดี ๆ และของฝากได้
อย่างจุใจ นอกจากนี ้ยังมีโซนซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื ้อ กาแฟ เหล้ าบ๊ วย ผงโรยข้ าว
ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ของใช้ ในครัวเรือน ผลไม้ ฯลฯ
สาหรับท่านที่อยากนัง่ ร้ านคาเฟ่ ญี่ปนุ่ สามารถเลือกสัง่ เครื่องดื่มร้ อนเย็น พาเฟต์ของหวานมากมาย
ทานเค้กสุดนุ่ม ซอฟท์ครีมเนื ้อละเอียดหอมมันอร่อย ขอแนะนา “CAFÉ PRENDRE” ร้ านคาเฟ่ สุดชิว
(ไม่สามารถจองที่นงั่ คิวเป็นไปตามสถานการณ์)
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)
นาท่านเดินทางสูสนามบินคุชิโระ เพื่อเช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย
เหินฟ้าสูท่ ่าอากาศยานสนามบินฮาเนะดะ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ J L 5 4 4
เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินฮาเนะดะ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ของประเทศ

วันอังคาร
03 มี.ค.63 สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
00:05 น.
05:05 น.

เหินฟ้าสูท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 033
เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้ อมภาพความประทับใจ
(ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เป็นไปตามประกาศล่าสุดของสายการบิน)
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ข้ อจำกัดและข้ อกำหนดเกี่ยวกับโภชนำกำร
รายการอาหารที่ระบุ อาจถูกเปลีย่ นแปลงได้ตามสถานการณ์และตามความเหมาะสม โดยไม่จาเป็ นต้ องมีการแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า
ข้ อกาหนดสาหรับท่านที่ไม่ทานเนื ้อปลา โดยตามหลักโภชนาการทางด้ านอาหาร คือ ท่านไม่สามารถทานสัตว์น ้าอื่น
ใดทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ น กุ้ง หอย ปู ปลา หมึก หรือชนิดอื่นๆ ก็ตาม อาหารที่ทางร้ านอาหารและพ่อครัวเปลี่ยนให้ สว่ น
ใหญ่จะเป็ นเมนูผกั หรือเต้ าหู้
กรณีที่ท่านได้ มีการแจ้ งข้ อจากัดเรื่องอาหาร เช่น ไม่ทานเนื ้อสัตว์ใดๆ ไม่ทานซาชิมิ ไม่ทานซูชิ ไม่ทานของดิบ
ร้ านอาหารส่วนใหญ่จะทาการเปลี่ยนเมนูให้ ท่านได้ แค่เพียงผัก ผลิตภัณฑ์จากเต้ าหู้หรือหัวบุกทดแทนให้
กรณีไม่แจ้ งคาขอหรือได้ แจ้ งข้ อจากัดเรื่องอาหารล่วงหน้ าแล้ ว (ก่อนออกเดินทาง 21 วัน) เมื่อท่านเดินทางถึง
ปลายทางแล้ ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารเพิ่มเติมได้ อีก เนื่องมาจากต้ องมีการจัดเตรียมวัตถุดบิ
ส่วนประกอบไปตามรายละเอียดซึ่งสัง่ ล่วงหน้ าแล้ วเท่านัน้

ประเภทห้ องพัก
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UNSEEN HOKKAIDO 2 WINTER FESTIVALS IN 2020
(Explore East Side of Hokkaido and Snow Activities)
7 DAYS 4 NIGHTS [JL]

ระดับทัวร์ โปรแกรม



ทริ ปประหยัด

รายละเอียดเบื ้องต้ น

อาหารมาตรฐาน
ที่พกั ระดับ 3 ดาว

มาตรฐาน



อาหารมาตรฐานแนะนา-อัพเกรด
ที่พักระดับ 3 – 4 ดาว

ราคา (บาท l ท่าน)


ตาราง
การเดินทาง
2563

26 ก.พ. – 3 มี.ค.



พรี เมี่ยม
อาหารอัพเกรดพิเศษ
ที่พกั ระดับ 4-5 ดาว



 

+

ราคาทัวร์
(พักห้ องละ 2-3 ท่าน)
รวมภาษี มูลค่าเพิม่ แล้ ว
(ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน)

ราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ระหว่างประเทศ
ชันประหยั
้
ด
รวมภาษี เชื ้อเพลิง

ผู้ใหญ่

60,900

39,900

21,000

เด็กมีเตียง (06-11 ปี )

60,900

39,900

21,000

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี )

50,900

29,900

21,000

ผู้เดินทาง

รวม

ทารก(ไม่ถงึ 2ปี ) ไม่มีเตียง ไม่มีบริการอาหารทุกมื ้อ ไม่มีที่นงั่ รถโค้ ช

พักเดี่ยวเพิม่
(บาท)
รวมภาษีมลู ค่าเพิม่

6,900

5,000

อัตรานีร้ วม
Pocket Wifi Internet บริการบนรถโค้ ชปรับอากาศตลอดเส้ นทาง
บริการน ้าแร่วนั ละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปน)
ุ่
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Sunday Explorer Asia Gold ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงิน
สูงสุด 2,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)
ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ หากบริ การดีนา่ รักประทับใจ สามารถเพิ่มให้ เป็ นกาลังใจในการทางานได้
ค่าโรงแรม ค่าเข้ าชมสถานที่ ค่าอาหาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ ชปรับอากาศ ตามรายการที่กาหนด

(ห้ องพักเดี่ยวจะเป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง)
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปนุ่ และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้ าประเทศอื่น
ค่าทาหนังสือเดินทาง และค่าใช้ จ่ายที่เป็ นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชาระค่าทัวร์ผา่ นบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชาระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตร
เครดิตที่ออกให้ โดยธนาคารต่างประเทศ
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ หากบริการดีมีอธั ยาศัยได้ รับความประทับใจ สามารถให้ เพื่อเป็ นกาลังใจในการทางาน
การชาระเงิน
บริษัทรับมัดจา 10,000.- บาท สาหรับการจอง/ที่นงั่
ส่วนที่เหลือทังหมดช
้
าระ 30 วันก่อนการเดินทาง หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กาหนด
(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทังหมดมากกว่
้
า 30 วันก่อนวันเดินทาง อันเนื่องมาจากคณะที่
เดินทางนันถู
้ กจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจาเป็ นต้ องออกตัว๋ เครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียม
เชื ้อเพลิงและค่าภาษี สนามบินตามประกาศครัง้ ใหม่ของสายการบินที่มีการเปลีย่ นแปลง โดยไม่จาเป็ นต้ อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 3 0 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจาท่านละ 5 , 0 0 0 บาท
กรณียกเลิกการจองน้ อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่ คืนเงินมัดจา ไม่วา่ จากกรณีใด
กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทัง้ หมด
กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่ าบริการเต็มจานวนของราคารวมทัง้ หมด
หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ ายคณะทัวร์) สามารถทาได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายดังนี ้
 ทริ ปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 แจ้ งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ (Low Season / Basic Period)
 แจ้ งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุด
นักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ ้นปี วันขึ ้นปี ใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือน
กุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้ น
สาคัญ (เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง สิทธิประโยชน์ ทุกท่าน กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้ อ)


บริษัท ฯ ดาเนินงานเพื่อเป็ นตัวแทนในการนาเที่ยว ทุกเส้ นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นาเสนอในรายการทัวร์ ได้ วางเส้ นทางไว้
ล่วงหน้ าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ ข้อมูลสถิติของปี ก่อน ๆ และข้ อมูลจากองค์ การส่งเสริ มการท่องเที่ยวประเทศ
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ญี่ปนมาอ้
ุ่
างอิง แต่จะไม่สามารถชี ้วัดได้ ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปี จะเหมือนเดิ มหรือเปลีย่ นแปลง บ้ างเกิดสภาวะความ
แปรปรวนทางธรรมชาติขึ ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ ดอก ไม้ ใบและไม้ ผล เป็ นต้ น ทั ้งนี ้บริษัทฯ พยายาม
นาเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับ สถานการณ์ ตามข้ อจากัดด้ านภูมิอากาศ ณ วัน
เดินทางจริ ง โดยจะคานึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ สงู สุดของท่านลูกค้ าโดยส่วนใหญ่เป็ นหลัก
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั ้งหมดให้ กบั ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ ทั ้งหมด
การเดินทางในแต่ละคณะจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 25 ท่ าน(ผู้ใหญ่ )ขึน้ ไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหาก
คณะทัวร์ มีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 25 ท่ าน หรือเลือ่ น/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันก่อน
วันเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการจองและซื ้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้ เส้ นทางบินมาจากประเทศอื่น
เพื่อ มาร่วม
เดินทางกับทัวร์ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่ว่าจะเป็ นการเดินทางก่อนหรื อหลังจากคณะทัวร์ นั ้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้ าหน้ าที่ของ
บริษัทฯ ทุกครั ้ง
(กรณีที่ท่านซื ้อ/ออกตัว๋ โดยมิได้ แจ้ งให้ บริษัททราบล่วงหน้ า ทางบริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
กรณีกองตรวจคนเข้ าเมืองทั ้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ ท่านเดินทางเข้ า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ ในทุกกรณี
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้ าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้
เดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้ วง การก่อ
จลาจล ความล่าช้ าการเลือ่ นหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
หากท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะตามกาหนดนัดหมายหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้ วงดใช้ บริการใดก็ตามระหว่างทัวร์ ถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่ว่าด้ วยจากสาเหตุใดก็ตาม

ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้ วย
ค่าตัว๋ เครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชัน้ ประหยัด(ไป-กลับ) โดยสายการบินเจแปนแอร์ ไลน์
ค่าธรรมเนียมเชื ้อเพลิงและค่าภาษี สนามบินตามประกาศของแต่ละสายการบิน (ค่าธรรมเนียมเชื ้อเพลิงและ
ค่าภาษี สนามบินอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ภายหลังการกาหนดราคาค่าทัวร์แล้ ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จาเป็ นต้ องเรียกเก็บส่วนต่างเพิ่มเติม โดยไม่จาเป็นต้ องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า)
ค่าขนย้ ายสัมภาระและกระเป๋ าเดินทางตามเงื่อนไขของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ตัว๋ ชันประหยั
้
ด น ้าหนัก
กระเป๋ าเดินทางต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีที่น ้าหนักกระเป๋ า
เดินทางใบใดใบหนึ่ง มีน ้าหนักเกินที่กาหนด ท่านต้ องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้ อกาหนดของสายการ
บินนัน้ (ข้ อกาหนดด้ านน ้าหนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง โดยยึดประกาศล่าสุดของสายการบิน)
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ตั๋วโดยสารและสายการบิน
1. ตัว๋ โดยสาร
1.1 การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ(ตัว๋ ชันประหยั
้
ด) ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ
ท่านต้ องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้ งทันทีเมือ่ ทาการจองทัวร์ )
1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คานวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ งค่าธรรมเนียม ณ วัน
ออกราคาทัวร์ หากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ ้นในภายหลัง ถือเป็ นค่าตัว๋ เครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผ้ ู
เดินทางต้ องเป็ นผู้ชาระ
1.3 กรณีที่บริษัททัวร์ ออกตัว๋ เครื่องบินให้ ท่านไปแล้ ว ลูกค้ าไม่สามารถเดินทางในทริปนัน้ ๆ หากสายการบินไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อ
ตัวผู้เดินทางไม่ว่าจากกรณีใด ทังนี
้ ้เป็ นไปตามเงื่อนไขเฉพาะและประเภทการจองตัว๋ เครื่องบินซึ่งถูกกาหนดไว้ ตงแต่
ั ้ ต้น บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ (หากมีการเปลี่ยนแผนการเดินทาง ผู้โดยสารต้ องแจ้ งบริษัทฯ มากกว่า 30 วันก่อนเดินทาง
โปรดสอบถาม)
1.4 ที่นงั่ บนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์ (ตัว๋ โดยสารหมูค่ ณะ) ต้ องเป็ นไปตามสายการบินเป็ นผู้กาหนดให้ ทางบริษัทฯ ทาได้ เพียงแจ้ งคา
ขอของท่านไปตามขันตอน
้
แต่ไม่อาจรับรองว่าจะได้ ตามที่ท่านร้ องขอ และ โปรดทราบว่า บริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซง
จัดการแทนได้ อีกทัง้ สายการบินไม่ รับคาขอการจองที่น่ งั Long Leg หรื อ Exit Row ผู้โดยสารต้ องไปแจ้ งคาขอ ณ
เคาน์ เตอร์ เช็คอินในวันเดินทาง (มีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม) และสายการบินไม่รับคาขอที่นงั่ โซนด้ านหน้ าที่มาจากการจองตัว๋ คนละ
ประเภทกัน
1.5 กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดาเนิน
ได้ ภายหลังออกตัว๋ กรุ๊ปแล้ วเท่านัน้ โดยผู้โดยสารต้ องดาเนินการทุกขันตอนด้
้
วยตนเอง
1.6 ในกรณีแจ้ งยกเลิกการเดินทางภายหลังขันตอนการออกตั
้
ว๋ เครื่องบิน ผู้เดินทางต้ องรอเงินคืนตามขันตอนของสายการบิ
้
นนัน้ ๆ
หรือแม้ ว่าคณะทัวร์ อาจยังไม่ออกตัว๋ เครื่องบินแต่ผ้ โู ดยสารแจ้ งยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง โปรดทราบว่า
ตัว๋ ใบนันจะยกเลิ
้
กไม่ได้ และยังต้ องชาระค่าตัว๋ เครื่องบินเต็มจานวน ไม่ว่าผู้โดยสารเดินทางหรือไม่ (เป็ นเงื่อนไขเฉพาะของสาย
การบิน กรุณาสอบถามกับเจ้ าหน้ าที่ฯ ว่าตัว๋ เครื่องบินใบนัน้ ๆ สามารถยกเลิก/แก้ ไขหรือขอเงินคืนได้ หรือไม่ )
1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ ตวั๋ โดยสารแบบหมูค่ ณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ
ในเครือ Star Alliance ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนัน้ ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทังหมด
้
เป็ นสิทธิ์ของสายการบิน
1.8 กรุณาแจ้ งเบอร์ สมาชิกสะสมไมล์ตงแต่
ั ้ เริ่ มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้ อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้ เพื่อสิทธิประโยชน์สงู สุดของท่านเอง
ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ ้นเครื่องทุกใบไว้ ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้ รับไมล์สะสม
เรียบร้ อยแล้ ว หากบัตรโดยสารขึ ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้ องใด ๆ ทังกั
้ บสายการบินและบริษัททัวร์
2. สายการบิน
2.1 สาหรับผู้เดินทางซึ่งตังครรภ์
้
สตรีตงครรภ์
ั้
ทกุ อายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจ้ งพนักงานทันทีเมือ่ ทาการจองทัวร์ ) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ
ผู้ร่วมเดินทางที่มอี ายุครรภ์เกิน 4 เดือน รวมถึงผู้มปี ระวัติตงครรภ์
ั้
เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่ อนกาหนด
2.2 บริษัทฯ ยกเว้ นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้ งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสาคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้ องทาการ
ยืนยัน,ชาระมัดจาค่าตัว๋ หรือชาระเต็มจานวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัด
จาหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้ วยเหตุการณ์ใด ๆ
2.3 กระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง (เป็ นไปตามกฎของสายการบิน)
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o น ้าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารใน
ชันประหยั
้
ด) หากกรณีที่สมั ภาระมีน ้าหนักเกิน ทางสายการบิ นมีสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิ่มได้
o กระเป๋ าที่สายการบินอนุญาตให้ สามารถนาขึ ้นเครื่องได้ จะต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจาต้ องมีสดั ส่วน ดังนี ้
กว้ างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
2.4 บางรายการทัวร์ ที่ต้องใช้ สายการบินภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋ าอาจถูกกาหนดให้ ตา่ กว่ามาตรฐานได้ ทังนี
้ ต้ ้ องยึดตาม
กฎกาหนดของแต่ละสายการบิน

...ประกาศ...
เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปนุ่ ได้ ประกาศเป็นลายลักษณ์อกั ษร เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
เรื่องการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ นัน้ ประกาศเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
สามารถพานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ 15 วัน
(หากผู้ยื่นประสงค์จะพานักในญี่ปนุ่ เกิน 15 วัน หรือไปทางาน หรือมีวตั ถุประสงค์อนื่ ๆ จะต้ องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
ผู้ที่จะเข้ าประเทศได้ นนั ้ ต้ องผ่านการพิจารณาจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้ าประเทศได้
(เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต)
ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จาเป็น เช่น
ตัว๋ เครื่องบินขากลับ หรือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างพานักในญี่ปนได้
ุ่
เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น
ทางคอมแพ็ค และ/หรือหัวหน้ าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ไม่สามารถให้ การรับรองการเข้ าประเทศแก่ผ้เู ดินทางได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรือที่ได้ มีการชาระเสร็จสิ ้นแล้ ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ แต่ประการใด
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ในการซือ้ บริการกับทางคอมแพ็คอย่างหนึ่งอย่ างใด คอมแพ็คถือว่ าท่ านรับทราบเงื่อนไข
ที่ทางคอมแพ็คกาหนดขึน้ แล้ วทัง้ สิน้ โดยไม่ มีข้อโต้ แย้ งใด ๆ ทัง้ สิน้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

