HOKKAIDO WINTER SKI (6D4N)
“CTS08 XW HOKKAIDO หรู หราพารากอน ”
สายการบิน NOK SCOOT (XW)

บินด้ วยสายการบิน นกสกู๊ต (XW) : ขึน, เครื0องที0สนามบินดอนเมือง (DMK)
XW146
XW145

DMK(กรุ งเทพ) – CTS(ซิโตเสะ)
CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุ งเทพ)

04.00-12.15
14.55-20.35

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยนํ0าหนักไม่เกิน 34 ก.ก. (5 ชิ0น) และ ถือขึ0นเครื> องบินได้น0 าํ หนักไม่เกิน A ก.ก. **

DAY 1
กรุงเทพฯ
23.59

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่า งประเทศ อาคาร B ชั, น 3
เคาน์ เตอร์ เช็ คอิน หมายเลข 5-6 สายการบิน NOK SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที>ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั0นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาํ แนะนําเพื>อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

DAY 2
สนามบินชิโตเสะ – สวนสั ตว์ อาซาฮิยาม่ า
04.00

นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี0ปุ่น โดยสายการบิน NOK SCOOT เที>ยวบินที>
XW146
** ไม่มีบริ การอาหารและเครื> องดื>มบนเครื> องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ A ชัว> โมง**
ข้อควรทราบ : ประเทศญี>ปุ่นไม่อนุ ญาตให้นาํ อาหารสด จําพวก เนื0 อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมี
โทษปรับและจับ ทั0งนี0ข0 ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที>ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง

12.15

เดิ นทางถึ ง สนามบินชิ โตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ> นเร็ วกว่าไทย 3 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและ
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่ านเดินทางสู่ เมือง Asahikawa (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)

ASAHIYAMA ZOO สวนสั ตว์ อาซาฮิยาม่ า ซึ>งได้รับความนิยมมากที>สุดในญี>ปุ่น ซึ>งในแต่ละปี จะมีผูเ้ ข้าชมความน่ารัก
ของสัตว์ต่างๆ ที>ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที>ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทว>ั ๆ ไปถึงกว่าปี ละ S ล้าน00คนจากทัว> โลก โดย
สวนสัตว์แห่ งนี0 ได้มีแนวความคิดที>ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที>จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที>ดีและเป็ นไปตามธรรมชาติของ

สัตว์น0 น
ั ๆ จึงทําให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชี วิตความเป็ นอยู่ที>แท้จริ งของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั0วโลก
นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลงั อุตงั แสนรู ้

คํ0า

บริการอาหารคํ0า ณ ภัตตาคาร

พักที0

ART HOTEL , ASAHIKAWA หรือเทียบเท่ า

DAY 3
ลานสกี Shikisai no – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื0องแก้ ว – พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี –
ดิวตีฟ
, รี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์ เล็ท
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

BIEIนําท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะนับว่าเป็ นเมืองขนาดเล็กๆของฮอกไกโด(Hokkaido)ที>เล็กแค่ขนาดแต่คุณภาพโดยเมืองแห่งนี0มี
ภู มิ ท ัศ น์ ท างธรรมชาติ ที> ง ดงาม รายล้อ มไปด้ว ยภู เ ขาและทุ่ ง นาอัน กว้า งใหญ่ ด้ว ยความที> เ ป็ นเมื อ งขนาดเล็ก การ
คมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทียบเท่าเมืองใหญ่ๆแต่ก็ถือว่ามีครบครันทุกสิ> งแบบมาตรฐาน

SHIKISAI NO SNOW LAND

เที0ยง

ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า ที>รวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศ

ทุกวัย หรื ออิสระกับการถ่ายรู ป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี)
กิ จกรรม และค่าใช้จ่ายคร่ าวๆ Snowmobile: เริ> มต้น 54,444 เยนต่อคน / Snow Raft: 1,444 เยนต่อคน Banana Boat:
1,444 เยนต่อคน Sled: h44 เยนต่อคน Tube: h44 เยนต่อคน
เพือ0 ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

OTARU

OTARU นําท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุ เป็ นเมืองท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั0งอยู่บนที>ลาดตํ>าของภูเขา
เท็งงุ ซึ> งเป็ นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที>มีชื>อเสี ยง คลองโอตารุ หรื อ โอตารุ อุนงะ มีความยาว 5.h กิโลเมตร ถือเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริ เวณโดยรอบปรับปรุ งเป็ นร้านอาหารเรี ยงรายอยู่ บรรยากาศสุ ดแสนโร
แมนติก คลองแห่งนี0สร้างเมื>อปี 5l3S โดยสร้างขึ0นจากการถมทะเล เพื>อใช้สาํ หรับเป็ นเส้นทางการขนถ่ายสิ นค้ามาเก็บ
ไว้ที>โกดัง แต่ภายหลังได้เลิ กใช้และมี การถมคลองครึ> งหนึ> งเพื> อทําถนนหลวงสาย 5A แล้วเหลื ออี ครึ> งหนึ> งไว้เ ป็ น
สถานที>ท่องเที>ยว มีการสร้างถนนเรี ยบคลองด้วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 3 เมตร
นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ เครื0องแก้ ว โดยการเป่ าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทําให้เครื> องแก้วที>ออกมามีรูปแบบ
และสี ที>แตกต่างกัน จากนั0นนําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี ซึ>งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี ใน
รู ปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที>ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั0งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากล่องดนตรี ใน
สไตล์ของตัวเองขึ0นมาเป็ นที>ระลึกหรื อเป็ นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย

ISHIYA CHOCOLATE FACTORY โรงงานช็อกโกแลต ที0หมู่บ้านอิชิยะ ซึ>งเป็ นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที>
มีชื>อเสี ยงที>สุดของญี>ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื0 อช็อกโกแลตต่างๆและที>พลาดไม่ได้เลยคือ ช็อกโกแลตสี ขาวแด่คนรัก
(Shiroi Koibito) ซึ> งเป็ นช็อกโกแลตที>ข0 ึนชื>อที>สุดของที>นี>เลยทีเดียว หรื อเดินถ่ายรู ปเป็ นที>ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบ
ที>ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยโุ รป นอกจากนี0 ท่านจะได้เลือกซื0อช็อคโกแลตที>หาซื0อที>ไหนไม่ได้ และท่าน
ก็ยงั จะได้ชมประวัติความเป็ นมาของโรงงาน (ไม่รวมค่าเข้าส่ วนการผลิต)
พิเศษ พาท่านเยี>ยมชม ร้านค้าของสโมสร Consadole Sapporo ต้นสังกัดของ เมสซี> เจ ชนาธิ ป สรงกระสิ นธ์ นักเตะ
ขวัญใจมหาชนชาวไทย
จากนั0นนําท่านช้อปปิ0 งสิ นค้าเครื> องสําอางค์ อาหารเสริ ม เครื> องประดับคุณภาพดีที> ร้ านค้ าปลอดภาษี DUTY FREE
อิสระให้ท่านช้อปปิ0 งตามอัธยาศัย

MITSUI OUTLET

มิตชุ ย เอาท์ เล็ท เป็ นแหล่งช้อปปิ0 งที>มีพ0ืนที>ขนาดใหญ่แห่ งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์

คํ0า

ต่างๆ จําหน่ายเสื0 อผ้าผูห้ ญิง ผูช้ าย เด็ก กระเป๋ า รองเท้า และมีร้านอาหารให้เลือกมากมายอิสระให้ท่านเลือกซื0 อสิ นค้า
ตามอัธยาศัย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ ชาบู+บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ อมิ0 ไม่ อ,น
ั

พักที0

TOYOKO INN SUSUKINO MIAMI HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่ า

DAY 4

เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – สวนหมีโชวะ – กระเช้ าอุสุซัง – ถนนทานุ
กิโคจิ – นั0งชิงช้ าสวรรค์ ชมวิวเมืองซัปโปโร
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

NOBORIBETSU

เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที>มีชื>อเสี ยงแห่งหนึ>งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ

ที>งดงามไม่วา่ จะเป็ นต้นไม้, ทะเลสาบ, หนองบึงและแหลมรู ปร่ างแปลกตามากมาย

JIGOKUDANI

JIGOKUDANI
กลางวัน

หุ บ เขานรกจิ โ กคุ ด านิ เกิ ด จากภู เ ขาไฟซึ> ง ยัง ไม่ ดับ จึ งก่ อ ให้เ กิ ด นํ0าพุ ร้อ นและบ่ อ โคลนเดื อ ด อัน เป็ น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที>ยงั คงอยู่ชว>ั กัลป์ นํ0าร้อนในลําธารของหุ บเขาแห่ งนี0 มีแร่ ธาตุกาํ มะถันซึ> งเป็ นแหล่งต้นนํ0า
ของย่านบ่อนํ0าร้อนโนโบริ เบทสึ มองเห็นควันจากนํ0าพุร้อนพุ่งขึ0นมาตลอดเวลา ให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

USUZAN ROPEWAY
USUZAN ROPEWAY จากนั0นนําทุกท่าน นัง> กระเช้าไฟฟ้ าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็ นภูเขาไฟที>ทาํ ให้เกิด
ทะเลสาปโทยะขึ0นมา จากหลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกนี0มีการปะทุข0 ึนมาทุกๆ 20-50 ปี ดังนั0นจึงทําให้เกิดการ
เปลี>ยนแปลงภุมิทศั น์ของพื0นที>แถบนี0อย่างต่อเนื> อง ล่าสุ ดมีการปะทุไปเมื>อปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่อง
ภูเขาไฟที>ยงั คุกรุ่ นมีควันสี ขาวลอยขึ0นมาตลอดเวลา (ขึ0นอยูก่ บั สภาพอากาศ)

SHOWA BEAR FARM จากนั0นนําท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซัง เพื>อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน0 าํ ตาลนับ
100 ตัว ที>ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี>ปุ่นนี0 จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั0น ชาวไอนุเชื>อกันว่าหมีสีน0 าํ ตาล
นี>ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย (ไม่รวมค่าเข้าสวนหมี)

TANUKIKOJI OLD TOWN พาท่านสู่ ย่ านเก่ า ทานุ กิโคจิ

เป็ นแหล่ ง ช้อ ปปิ0 งอาเขตบนถนนคนเดิ น ที> มี

หลังคามุงบัวแดดบังฝนและหิ มะ มี ความยาว A บล็อกถนน มี ร้านค้าตั0งเรี ยงรายอยู่กว่า 344 ร้ านค้าตั0งขวางในแนว
ตะวันออก-ตะวันตกอยูร่ ะหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKIN

NORIA FERRIS WHEEL ชิงช้ าสวรรค์ยักษ์

ตั0งอยู่บนชั0น 7 ของห้างสรรพสิ นค้า Norbesa ภายในเมืองซัปโปโร

(Sapporo) ที>นี>ถือได้วา่ เป็ นอีกหนึ>งจุดชมวิวที>สวยที>สุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะอย่างยิง> วิวทิวทัศน์ของเมืองยามคํ>า
คืนนี> หากอยากชมแล้วต้องมาที>นี>ให้ได้ โดยชิงช้ายักษ์แห่ งนี0 จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 45.5 เมตร ความสู งรวมอาคาร 78
เมตร มีกระเช้านัง> ทั0งหมด 32 ตัว วนแต่ละรอบใช้เวลา 10 นาที สามารถเห็นวิวตัวเมืองซัปโปโรที>สวยงามทั0งหมด ตอน
กลางคืนตัวชิงช้าเองก็จะมีการประดับประดาด้วยแสงไฟหลากสี สัน บอกเลยว่าถ่ายรู ปนี>ท0 งั สวยและอินดี0แบบสุ ดๆ

** ในช่ วงเทศกาลหิมะ เฉพาะพีเรียดวันที0 oB-op / or-os กุมภาพันธ์ tupr ขอเปลีย0 นจากชิงช้ าสวรรค์ เป็ นพาทุกท่ าน
เดินเที0ยวงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL ที0สวนโอโดริแทน**

คํ0า

อิสระอาหารคํ0าเพือ0 สะดวกแก่ การเดินทางท่ องเที0ยว

พักที0

TOYOKO INN SUSUKINO MIAMI HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่ า

DAY 5
อิสระท่ องเที0ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

อิสระท่ องเที0ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยมีหวั หน้าทัวร์คอยให้คาํ แนะนําก่อนการเดินทาง ทั0งนี0 ทานควรเตรี ยม
ความพร้อม วางแผนการเดินทางมาเบื0องต้นก่อน เพื>อไม่ให้เป็ นการเสี ยเวลาการเดินทางท่องเที>ยวของท่านเอง

- ทําเนียบรัฐบาลเก่ าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริ> มก่อสร้างเมื>อปี พ.ศ. 3‚5ƒ เป็ น
อาคารสไตล์นีโอบาร็ อคอเมริ กาที>ใช้อิฐมากกว่า 3.h ล้านก้อนเป็ นอิฐที>ทาํ มาจากหมู่บา้ นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี0ผา่ น
การใช้งาน มายาวนานกว่า „4 ปี แต่ความงดงามที>เห็นนั0นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื>อปี พ.ศ.
3‚h‚ แต่ด้วยความสวยงามของสถาปั ตยกรรมที> หลงเหลื อ อยู่ไม่กี> แห่ ง จึ งได้รับการขึ0นทะเบี ยนให้เป็ นสมบัติ ท าง
วัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื>อปี พ.ศ. 3h53

- หอนาฬิ กาซั ปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็ นหอนาฬิกาที>เก่าแก่มากและเป็ นอีกสัญลักษณ์ที>สําคัญ
ของเมื อ งซัป โปโรอี ก แห่ ง หนึ> ง สร้ า งตั0ง แต่ ปี พ.ศ. 3‚35 เดิ ม ที เ ป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิ ท ยาลัย ฮอกไกโด แต่ ไ ด้
ปรับเปลี>ยนสร้างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั0งแต่ พ.ศ.3‚3‚ จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้อยู่ และ
ด้วยความเก่าแก่ที>อยู่คู่กบั เมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ0นทะเบียน ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที>สําคัญอีกแห่ ง
หนึ>งของญี>ปุ่น

- อาคารเจอาร์ ทาวเวอร์ (JR Tower) เป็ นตึกที>สูงที>สุดในซัปโปโร ตั0งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็ นทั0ง
ห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จําหน่ายกล้องดิจิตอล , เครื> องใช้ไฟฟ้ า
และอิเล็คทรอนิคส์ , ร้าน100 เยน , ร้าน UNIQLO ขายเสื0 อผ้าแฟชัน> วัยรุ่ น , ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื> องสําอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั0งอยูท่ ี>ช0 นั 38 เรี ยกว่า T38 (Tower Three Eight) ที>ระดับความสูง 160 เมตร
จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนื อเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั0งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามคํ>าคืนจะมองเห็นทีวี
ทาวเวอร์ ต0 งั อยูก่ ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่ องสว่างที>จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA
ซึ> งที>ช0 นั 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ> งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่ อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่
รวมตัว‹ ขึ0น จุดชมวิวราคาประมาณ (A44-5444 เยน)

- ตลาดปลานิโจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลที>ใหญ่ที>สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี0 สร้าง
ขึ0นเมื>อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่ งนี0 รู้จกั กันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที>จบั ได้ส่วน
ใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี0 ท0 งั สิ0 น ซึ> งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื0 อที> ท่าเรื อเลยทีเดียว ลูกค้าส่ วนใหญ่จะมีท0 งั
นักท่องเที>ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้า มาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที>นี>ยงั ขึ0นชื>อเรื> อง ไข่หอยเม่น
และไข่ปลาแซลมอน

- ย่ านซู ซูกิโนะ (Susukino) ตั0งอยู่ในบริ เวณรอบๆ สถานี รถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถดั ลงมา
ทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริ ประมาณ 500 เมตร ซึ>งถือเป็ นย่านที>คึกคักและมีชีวิตชีวาที>สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะ
ในยามคํ>าคืนที>มีการเปิ ดไฟตามป้ ายไฟโฆษณาสี สันต่างๆ บนตึกที>ต0 งั อยูใ่ นย่านแห่งนี0 นอกจากนั0นยังเป็ นแหล่งช้อปปิ0 ง
ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริ งรมย์ยามราตรี ต่างๆ ทั0งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า
4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที>นกั ท่องเที>ยวจะนิยมมา ณ สถานที>แห่งนี0
อิสระอาหารกลางวัน และ คํ0าเพือ0 สะดวกแก่ การเดินทางท่ องเที0ยว

พักที0

TOYOKO INN SUSUKINO MIAMI HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่ า

DAY6
สนามบินชิโตเสะ – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ. ห้ องอาหารของโรงแรม

HOKKAIDO SHRINE เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมชื>อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี>ยนเพื>อให้สมกับความยิ>งใหญ่ของ
เกาะฮอกไกโด ศาลเจ้า ชิ น โตนี0 คอยปกปั ก ษ์ รั ก ษา ให้ ช นชาวเกาะฮอกไกโดมี ค วามสงบสุ ข ถึ ง แม้จ ะไม่ ไ ด้ มี
ประวัติศาสตร์ อน
ั ยาวนานเก่าแก่ นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที>นี>ก็เป็ นที>สาหรั บให้คนท้องถิ> นได้กราบไหว้สิ>ง
ศักดิ•สิทธิ•ที>อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี0 เพื>อเป็ นขวัญและกําลังใจสื บไป

เที0ยง
14.55
20.35

จากนั0นนําท่านสู่ ตลาดปลาโจไก ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า„4 ร้าน เรี ยงรายตลอดบล็อก เป็ นหนึ> งใน
ตลาดที> ใหญ่ที>สุดของเมื อง ร้ านค้าต่างๆจําหน่ ายอาหารทะเลเป็ นส่ วนใหญ่ เช่ น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน
ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื>นๆในท้องถิ>น เช่น ข้าวโพด แตงโม และ มันฝรั>งตามฤดูกาล อาหารท้องถิ>นที>ข0 ึนชื>อ
คือ อาหารทะเลสดๆเสิ ร์ฟพร้อมข้าว เรี ยกว่า donburi
เพือ0 ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
หลังจากนั0นเดินทางเข้าสู่สนามบินนานาชาติชิโตเสะ
นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที>ยวบินที> XW145
** ไม่มีบริ การอาหารและเครื> องดื>มบนเครื> องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ A ชัว> โมง
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
******************************************************************

** หากลูกค้ าท่ านใดที0จําเป็ นต้ องออกตั„วภายใน (ตัว„ เครื0องบิน , ตั„วรถทัวร์ , ตั„วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าของ
บริษัท ทุกครั,งก่ อนทําการออกตั„วเนื0องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย0 นไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ท,ังนีเ, พือ0 ประโยชน์ ของ
ตัวท่ านเอง **

อัตราค่ าบริการ

กําหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
B เด็ก t ผู้ใหญ่
พักเดี0ยว ไม่ ใช้ ตั„ว
ผู้ใหญ่ ห้ องละ
เด็กไม่ มีเตียง
เด็กมีเตียง
เพิม0
เครื0องบิน
t-r ท่ าน
(เด็กอายุไม่ เกิน
(เด็กอายุไม่ เกินBt ปี )
อัตรา ห้ อง อัตรา
อัตราท่ านละ
Bt ปี )
อัตราเด็ก ท่ านละ
ละ
ท่ านละ
อัตราเด็ก ท่ านละ
วันเดิ นทางเดือน ธันวาคม 2562

30 พย. – 05 ธค. 62

25,999

25,999

25,999

9,500

17,900

02 – 07 ธ ันวาคม 62

27,999

27,999

27,999

9,500

17,900

07 – 12 ธ ันวาคม 62

30,999

30,999

30,999

9,500

17,900

09 – 14 ธ ันวาคม 62

27,999

27,999

27,999

9,500

17,900

14 – 19 ธ ันวาคม 62

27,999

27,999

27,999

9,500

17,900

16 – 21 ธ ันวาคม 62

27,999

27,999

27,999

9,500

17,900

21 – 26 ธ ันวาคม 62

27,999

27,999

27,999

9,500

17,900

23 – 28 ธ ันวาคม 62

30,999

30,999

30,999

9,500

17,900

28 ธค. – 02 มค. 63

39,999

39,999

39,999

11,000

19,900

30 ธค. – 04 มค. 63

39,999

39,999

39,999

11,000

19,900

วันเดิ นทางเดือน มกราคม 2563
04 – 09 มกราคม 63

27,999

27,999

27,999

9,500

17,900

06 – 11 มกราคม 63

27,999

27,999

27,999

9,500

17,900

11 – 16 มกราคม 63

27,999

27,999

27,999

9,500

17,900

13 – 18 มกราคม 63

27,999

27,999

27,999

9,500

17,900

18 – 23 มกราคม 63

27,999

27,999

27,999

9,500

17,900

20 – 25 มกราคม 63

27,999

27,999

27,999

9,500

17,900

25 – 30 มกราคม 63

27,999

27,999

27,999

9,500

17,900

27 มค. – 01 กพ. 63

27,999

27,999

27,999

9,500

17,900

