รายการทัศนะศึกษา และ เจรจาคู่ค้าธุรกิจท่ องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
Sapporo and Tokyo Hotel Inspection and travel agent business matching trip

วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2562
จันทร์ ท่ ี 24 มิถุนายน 2562 Monday 24th June 2019
19.00
พบกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ
Meet at Suvannaphum Airport at JAL check in counter
21.55

ออกเดินทางไป โตเกียว สนามบิน ฮาเนดะ โดยสายการบิน Japan Airlines (JL 034)
Depart for Tokyo Haneda by JL 034

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 Tuesday 25th June 2019
06.05

ถึงสนามบิน ฮาเนดะ เปลี่ยนเที่ยวบิน JL 505 ไปสนามบินชินชิโตเสะ ซัปโปโร
Arrive Handea airport and transfer to JL 505 for Shin Chitose airport, Sapporo

10.00

ถึงสนามบินชิน ชิโตเสะ ซัปโปโร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร
Arrive at Shin Chitose airport, and check through immigration
and custom procedures
ออกจากสนามบินเพื่อเดินทางไปทัศนศึกษา อะโอโนสะ เรียวกัง
Pick up at airport to visit Aonoza Ryokan

12.30

แวะชม มิตซุยเอาท์ เลทปาร์ ค เพื่อรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
Visit Mitsui outlet park and lunch at own discretion

14.30

ออกจากมิตซุยเอาท์ เล็ทปาร์ คมเพื่อเดินทางไปเข้ าพักที่
โรงแรมมอนเทอเรย์ อีเดลฮอฟ
Leave Mitsui Outlet park to check in at Hotel Monterey Edelhof, Sapporo

16.00

เช็คอินที่ โรงแรม มอนเทอเรย์ อีเดลฮอฟ เพื่อเข้ าพักแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
Check in at Hotel Monterey Edelhof and free for own leisure

18.00

รับประทานอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร
Dinner at restaurant

21.00

พักแรมที่โรงแรม
Overnight at hotel

พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 Wednesday 26th June 2019
07.30

ออกจากโรงแรมเพื่อไปเที่ยวชมตลาดปลาที่เลื่องชื่อของซัปโปโร
และเลือกรับประทานอาหารทะเลสดเป็ นอาหารเช้ าตามอัธยาศัย
Early visit to famous Fish market and have Seafood breakfast
of your own favorite

09.30

หลังอาหารเช้ า แวะจุดชมวิวสาหรับการเล่นสกี ที่ โอกุระยามา
เพื่อชื่นชมความงามของแหล่งเล่นสกี
After breakfast, visit to the Okurayama Viewing point (SKI JUMP)
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
Lunch at own discretion

13.00

เดินทางกลับโรงแรม
Transfer back to hotel

15.00

เตรี ยมตัวเพื่อร่วมงาน ณ ห้ องประชุม โรงแรม มอนเทอเรย์ อีเดลฮอฟ
Preparation at meeting venue of Hotel Monterey Edelhof
for Travel agents business matching

15.30

ลงทะเบียน และเตรี ยมต้ อนรับลูกค้ าที่จะมาร่วมงาน
Registration and welcome visitors from travel agents

16.00

เริ่มงานพบปะเจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนาเที่ยวจากซัปโปโร
Business matching with travel agents from Sapporo area

18.30

รับประทานอาหารร่วมกับตัวแทนบริษัทนาเที่ยว
ในงานเลี ้ยงรับรองอาหารค่าที่ห้องรับรอง
Dinner reception in Hotel venue

20.30

ขอบคุณและอาลาลูกค้ า พร้ อมถ่ายรูปร่วมกัน
Vote of thanks and farewell. Group photo session

21.30

พักที่โรงแรม
Overnight stay at hotel

วันพฤหัสที่ 27 มิถุนายน 2562 Thursday 27th June 2019
07.00

อาหารเช้ าที่โรงแรม
Breakfast at hotel

10.00

เช็คเอาท์จากโรงแรม ออกเดินทางไปสนามบินชิน ชิโตเสะ เพื่อเดินทางไปโตเกียว
Check out from hotel and leave for Shin Chitose airport for departure to Tokyo

13.00

ออกเดินทางไปสนามบินฮาเนดะ โตเกียว โดย JL 510
Depart for Haneda, Tokyo by JL 510

16.00

ถึงสนามบินฮาเนดะ รถรับส่งไปยังโรงแรม มอนเทอเรย์ กินซ่ า
Arrive Haneda airport. Transfer to Monterey Ginza Hotel

19.00

รับประทานอาหารค่า ชาบูชาบู
Dinner at restaurant (Shabu Shabu)

21.00

พักค้ างคืนที่โรงแรม
Overnight at hotel

วันศุกร์ ท่ ี 28 มิถุนายน 2562 Friday 28th June, 2019
08.00

อาหารเช้ าที่โรงแรม
Breakfast at hotel

10.00

ออกเดินทางไปชมโรงแรมหุ่นยนต์ Henna Hotel
และเยี่ยมสานักงานการท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย สาขาโตเกียว
Visit Henna Hotel (Robot hotel) and proceed to visit Tourism Authority

12.00

of Thailand, Tokyo office
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภตั ตาคาร
Lunch at restaurant along the way

บ่าย

ว่างเพื่อให้ ได้ ออกไปช็อปปิ ง้ ตามอัธยาศัยจนเย็น
Afternoon – Free for shopping at own leisure and dinner at own discretion
พักค้ างคืนที่โรงแรม
Overnight at hotel

วันเสาร์ ท่ ี 29 มิถุนายน 2562 Saturday 29th June, 2019
08.00

อาหารเช้ าที่โรงแรม
Breakfast at hotel

11.00

เช็คเอาท์ และ ฝากสัมภาระไว้ ที่โรงแรม
ว่างตลอดวันเพื่อพักผ่อนและช็อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
Check out from Hotel and deposit baggage with hotel.
Lunch and dinner at own discretion.

19.00

พบกันที่โรงแรม เพื่อเดินทางไปสนามบินฮาเนดะ
Meet at hotel for transfer to Haneda airport

21.00

เช็คอินที่เคาน์เตอร์ แจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบิน JL 033
Check in at JL counter JL 033 for Bangkok

วันอาทิตย์ ท่ ี 30 มิถุนายน 2562 Sunday 30th June 2019
00.40
ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ กลับกรุงเทพฯ
Depart Haneda for Bangkok
05.00

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางกลับบ้ านโดยสวัสดิภาพ
Arrive Bangkok International airport. Safely back home.
---------------------------------

ราคาท่ านละ 69,500 บาท

ห้ องพักเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 4,000 บาท ราคานี ้รวม:

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันประหยั
้
ด สายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ กรุงเทพ – ซัปโปโร – โตเกียว – กรุงเทพ
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน โรงแรมมอนเทอเรย์ อีเดลฮอฟ ซัปโปโร 2 คืน
3. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน โรงแรมมอนเทอเรย์ กินซ่า 2 คืน
4. หากต้ องการพักเดี่ยว จ่ายค่าห้ องเพิ่ม 4 คืน อีกท่านละ 4,000 บาท
5. น ้าหนักสัมภาระท่านละ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม
6. ค่าเลี ้ยงรับรองเอเย่นต์ และค่าเข้ าร่วมกิจกรรมการตลาด Business Matching ที่ซปั โปโร ประเทศญี่ปนุ่
7. ค่าอาหาร และรายการทัศนะศึกษาตามที่ระบุไว้ ในรายการ
8. ค่ารถรับส่งจากสนามบินซัปโปโร และโตเกียว ไป และกลับ รวมทังค่
้ าเดินทางที่ระบุในตาราง
9. ปลายเดือนมิถนุ ายน อากาศในโตเกียวประมาณ 20 องศาเซลเซียส ควรเตรียมเสื ้อผ้ าทีเ่ หมาะสม
10. เตรี ยมเอกสารประชาสัมพันธ์โรงแรม โดยเตรี ยมเป็ นแผ่นซีดี หรื อ Flash Drive ประมาณ 40 ชุด

