วันแรก
20.00 น.
23.45 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย มี
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทคอยตอนรับท่าน
ออกเดิ น ทางสู่สนามบิ น ชิ โ ตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ ปุ่ น โดยสายการบิ น ไทย
เที่ยวบินที่ TG670 (บริการอาหารร้ อน พร้ อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

วันที่สอง
สนามบินชิโตเช่ – เมืองฟูราโน่ – โทมิตะฟาร์ม - สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบโุ นะโอะ
กะ - บ่อน ้าสีฟ้า – อาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์
07.55 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปนุ่ หลังจากผ่านขั ้นตอนศุลกากร
เรียบร้ อยแล้ ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ นาท่านเข้ าชม ฟาร์ มโทมิตะ (Farm Tomita) เป็ นจุดชมดอก
ลาเวนเดอร์ ที่ดีที่สดุ มีวิวทิวทัศที่สวยงามจากฉากหลังเป็ นภูเขาโทกะชิ ใกล้ ๆกั บทุ่งดอกไม้
ยังมีร้านกาแฟ ร้ านค้ าจาหน่ายผลิตภัณฑ์ จากลาเวนเดอร์ อีกด้ วย อาทิ ซอฟท์ ครี มลาเวน
เดอร์ พุดดิ ้งลาเวนเดอร์ เครื่องดื่มซ่าๆ อย่างโซดาลาเวนเดอร์ และอีกมากมาย นอกจากจะมี
ชื่อเสียงเรื่ องการปลูกลาเวนเดอร์ แ ล้ ว ฟาร์ ม โทมิ ตะยังมีการพัฒนาดอกไม้ อีกหลากสาย
พันธุ์ให้ ผลิดอกออกใบและสีสนั ที่สวยสดงดงาม ดังจะเห็นได้ จากทุ่งดอกไม้ 7 สี หรื อ ทุ่งอิโร
โดริ (Irodori Field) ที่มีทั ้งสีม่วง สีขาว สีแดง สีส้ม สีชมพู ฯลฯ งดงามดัง่ สายรุ้งเลยทีเดียว
จากนั ้นเดินทางสู่ สวนชิคิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไม้ สดุ สวยแห่งเมืองบิเอะ
ที่สวนแห่งนี ้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เนินสีฤ่ ดู เนื่องจากมีดอกไม้ หลากหลายสายพันธุ์จัดเรี ยง
สลับสีกนั อย่างสวยงาม และดูได้ ตลอดทุกฤดูกาลนั่นเอง สวนดอกไม้ ขนาดใหญ่ มีพื ้นที่ 7
เฮคเตอร์ ในช่วงฤดูร้อนเต็มไปด้ วยดอกไม้ ที่บานสะพรั่ง อิสระให้ ท่านชมและเก็บภาพความ
สวยงามของดอกไม้ นานาพรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแห่งนี ้ท่านสามารถเลือกเพลิดเพลิน
ไปกับ กิจกรรมต่า งๆ เช่น การนั่ง รถ Norokko (รถลากที่ ถูกลากโดยรถแทร็ คเตอร์ ) นั่งรถ
กอล์ฟสาหรับ 4 ท่าน หรือจะเลือกเล่นรถ ATV ก็ได้ (ราคาเครื่ องเล่นไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์
มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 500-2000 เยน http://www.shikisainooka.jp/en/)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เนินเขาเซรุบโุ นะโอะกะ（Zerubu no Oka） ซึง่ เต็มไปด้ วยดอกไม้ สสี นั สดใส
ไม่ว่าจะเป็ นดอกซัลเวีย ดอกพิทเู นีย หรือดอกแมร์ รี่โกลด์ ทาให้ มีชื่อเรียกว่า งานผ้ าลาย
ดอกไม้ อิสระให้ ท่านชมความสวยงามตามอัธยาศัย หรือสามารถเสียค่าบริการเพิ่มเพื่อใช้
บริการรถชมวิวได้ (มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมค่าทัวร์ )
เดินทางสู่ สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระน ้าสีฟ้า (Blue Pond) ตั ้งอยู่ฝั่งซ้ ายของแม่น ้า
Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองบิเอะ ตั ้งชื่อตามสีของน ้าที่เกิดจากแร่ธาตุ
ตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ ้นจากการกั ้นเขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ โคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่
ปะทุขึ ้นเมื่อปี 1988 ไหลเข้ าสูเ่ มือง ไฮไลท์!!! ชมน ้าสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน ้าตาม
ธรรมชาติทวั่ ไป และตอไม้ สงู จานวนมากที่สะท้ อนให้ เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของ
น ้าในบ่อ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทาง
ตอนกลางของเกาะได้ ชื่อว่าหนาวเย็นที่สดุ ในฤดูหนาว ของประเทศญี่ปนุ่ จากนั ้นนาท่านช้
อปปิ ง้ ณ อิออน ทาวน์ (ตรงข้ ามโรงแรม) ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระ
ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ ้นชื่อ
ของญี่ปนุ่ อย่าง คิทแคท สามารถหาซื ้อได้ ที่นี่เช่นกัน

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน์

ที่พกั

SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมูบ่ ้ านราเมนอาซาฮิคาว่า – พิพิธภัณฑ์หิมะและน ้าแข็งคามิคาวะ
– น ้าตกกิงกะ ริวเซย์ - อาซาฮิคาว่า
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่า นเดิ นทางสู่ น าท่า นสู่ สวนสัตว์ อ ะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เป็ นสวนสัตว์ ที่ มี
ชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์ อนุญาต
ให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ เข้ าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็ นเอกลักษณ์ ที่ไม่เหมือนสวน
สัตว์ แห่ งอื่นๆ ไฮไลท์ !!! ได้ แก่ อุโมงค์ แก้ วผ่ านสระว่ายน า้ ของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้ ว

ขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขัว้ โลกและหมาป่ า ผู้เข้ าชมจะมองเห็นได้ อย่างชัดเจน
อิสระให้ ท่านชมความน่ารักของสัตว์ประเภทสัตว์อื่นๆ ได้ ตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์และได้ รับ
การกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ

หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ ถือ

กาเนิดขึ ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้ านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั ้ง 8 ร้ านมาอยู่
รวมกันเป็ นอาคารหลังคาเดียว
ไฮไลท์!!! หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้ านดังขั ้นเทพไว้ ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จดั แสดง
ประวัติความเป็ นมาขอหมู่บ้านแห่งนี ้ให้ สาหรับผู้ที่สนใจได้ มาศึกษาอีกด้ วย ทุกๆ ร้ านจะ
สร้ างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้ านตนเองขึ ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้ า เช่น ร้ าน
Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็ นราเมนเจ้ าที่เก่าแก่ที่สดุ ในอาซาฮิ
คาว่า หรือจะเป็ นร้ าน Ramen Shop Tenkin ที่เชื่อมัน่ ในน ้าซุปของตัวเองว่าเป็ นหนึง่ ไม่แพ้
ใครที่สาคัญ ราเมง ถือเป็ นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปนุ่ เพราะด้ วยความที่กินง่ายและ
มีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็ นที่ถูกใจของคนญี่ปนทุ
ุ่ กเพศทุกวัย
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบ้านราเมง
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หิมะและน ้าแข็งคามิคาวะ (Kamikawa Ice Pavilion) เป็ นพิพิธภัณฑ์
ขนาดใหญ่ โดยสร้ างให้ เ ป็ นโลกน า้ แข็ ง ที่ มี อุ ณหภู มิ ภ ายในต่ า ถึ ง -20 องศาเซลเซี ย ส
ด้ า นหน้ า ของพิ พิ ธ ภั ณฑ์ เ ป็ นศูน ย์ ข ายของที่ระลึก ภายในพิ พิ ธ ภัณฑ์ มี แ กลลอรี่ ใ ต้ ดิน ที่
รวบรวมชิ ้นงานที่ทามาจากน ้าแข็ง ทางเดินอุโมงค์ น ้าแข็งที่ประดับประดาด้ วยไฟสวยงาม
บาร์ น ้าแข็ง และถ ้าจาลองหินงอกหินย้ อย นอกจากนั ้นยังมีสตั ว์ ทะเลที่อาศัยอยู่ใต้ น ้าแข็ง
เช่น คลิโอเนะ(Clione) หรือที่ร้ ูจกั กันในชื่อผีเสื ้อทะเลให้ ชมกันอีกด้ วย
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง ชม น ้าตกริ วเซย์ แ ละน ้าตกกิ งกะ ให้ ท่ านได้ สมั ผัส
ความงามของน า้ ตกแห่ง นี ้ในช่ว งหน้ าหนาว ที่บ ริ เวณน ้าตกจะเต็มไปด้ ว ยหิมะขาวโพลน
แล้ วสายน ้าบางจุดก็จะกลายเป็ นน ้าแข็ง ซึง่ ดูสวยและแปลกตาไปอีกแบบนึง โดย น ้าตกกิง
กะ ถือเป็ นตัวแทนของสตรีเพศ เพราะ สายธารที่ไหลลงมานั ้นสวยงาม อ่อนช้ อย มีจังหวะ

เย็น
ที่พกั

จะโคน ประหนึง่ การแสดงของเกอิชาในชนชั ้นสูง และ น ้าตกริ วเซโนะทาคิ คือตัวแทนของ
บุรุษเพศ เด็ดเดี่ยว รุนแรง เที่ยงตรง แต่งดงาม ประหนึ่งสะเก็ดดาวตกจากคืนรัตติกาลอัน
มืดมิด
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ ี
เมืองอาซาฮิคาว่า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่ าแก้ วคิ
ตาอิชิ - ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ - ช้ อปปิ ง้ ทานุกิโคจิ
เช้ า

เที่ยง

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุ เป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร และบางส่วนของ
เมืองตั ้งอยู่บนที่ลาดต่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็ นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลอง
โอตารุ หรือ โอตารุอนุ งะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองโอตารุ โดย
มีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็ นร้ านอาหารเรี ยงรายอยู่ไฮไลท์ !!! บรรยากาศสุดแสน
โรแมนติกคลองแห่ งนี ้สร้ างเมื่ อปี 1923 โดยสร้ างขึ ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้ สาหรับเป็ น
เส้ นทางการขนถ่ายสินค้ ามาเก็บไว้ ที่โกดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และมีการถมคลองครึ่งหนึ่ง
เพื่อทาถนนหลวงสาย 17 แล้ วเหลืออีครึ่งหนึง่ ไว้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้ างถนนเรี ยบ
คลองด้ วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ ากว้ างประมาณ 2 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์ กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็ น!!!ไฮไลท์ หนึง่ ใน
ร้ านค้ าที่ใหญ่ที่สดุ ของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปนุ่ โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม
และถือเป็ นอีกหนึง่ ในสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ เมือง ชม โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ ตั ้งอยู่
ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้ านการเป่ าแก้ วมายาวนาน โดยในอดีตนั ้นจุดประสงค์
ของการเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ นทุ่นให้ เรือ แต่ปัจจุบนั นี ้เป้าหมายของการเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ นของ
ใช้ หรือของที่ระลึกแทน ซึง่ โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สดุ ของ
เมือง โดยก่อตั ้งขึ ้นตั ้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่ าแก้ วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มี
ชื่อเสียงมากที่สดุ ของโรงงานแห่งนี ้ก็คือโคมไฟแก้ วและลูกบอลแก้ วนัน่ เอง นอกจากนี ้ยังมี
สอนวิธีการเป่ าแก้ วให้ กบั นักท่องเที่ยวด้ วย

เย็น
ที่พกั

วันที่ห้า
เช้ า

เดินทางสู่ ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ ตนู แมวชื่อ
ดัง คิตตี ้ ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย อิสระช้ อปปิ ง้ ถนนทานุกิโคจิ
เป็ นย่านการค้ าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื ้นที่ทั ้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะ
เป็ นแหล่งรวมร้ านค้ าต่างๆ อย่างร้ านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์ แล้ ว ยังมี
ร้ านอาหารมากมาย ทั ้งยังเป็ นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้ วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้
หนีบตุ๊กตามากมาย ร้ อนดองกี ร้ าน 100 เยน นอกจากนั ้นที่นี่ยงั มีการตกแต่งบนหลังคา
ด้ วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปูยกั ษ์
T MARK SAPPORO หรือเทียบเท่า

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
10.55 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
16.15 น.
เดินทางถึงเมืองไทย พร้ อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม
ผู้ใหญ่
เด็กเสริ มเตียง
กาหนดการเดินทาง
พักเดี่ยว
(พักห้ องละ2ท่ าน) (พักผู้ใหญ่ 2ท่ าน)
05-09 มิถนุ ายน 2560
35,888.35,888.8,900.08-12 มิถนุ ายน 2560
36,888.36,888.8,900.10-14 มิถนุ ายน 2560
36,888.36,888.8,900.03-07 กรกฎาคม 2560
48,888.48,888.8,900.12-16 กรกฎาคม 2560
48,888.48,888.8,900.05-09 สิงหาคม 2560
35,888.35,888.8,900.19-23 สิงหาคม 2560
36,888.36,888.8,900.20-24 สิงหาคม 2560
37,888.37,888.8,900.25-29 สิงหาคม 2560
36,888.36,888.8,900.26-30 สิงหาคม 2560
33,888.33,888.8,900.** ปล. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ // ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปไกด์ 1,000 บาท/ท่ าน/ทริ ป

สาหรั บลูกค้ าท่ านที่ไม่ เอาตั๋วเครื่ องบิน หักค่ าตั๋วออก 10,000 บาท
ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ ว สี่โมงเย็นก็มืดแล้ ว สถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ จะปิ ดเร็ ว 1 ชม.
เดินทางควรกะเวลาให้ ดี และถ้ าเที่ยวกลางแจ้ ง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นต้ องระวัง แว่ นควรจะต้ องมี เมื่อแสงแดด
กระทบหิมะจะสว่ างจ้ าสะท้ อนเข้ าตาได้
* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริ ษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง **
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่น สามารถให้ บริ ก ารวันละ 10 ชั่ว โมง มิ อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุ เทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้ บริ หารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดิ นทางนั น้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรั บเปลี่ย น
เวลาท่ องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่ าบริ การรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี น ้ามัน
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี ้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่ าบริ การนีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ใน
ห้ องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ
ุ่ ป ระกาศ
× ค่าธรรมเนี ยมวีซ่ าเข้ าประเทศญี่ ปนุ่ กรณีป ระกาศให้ กลับมายื่นร้ องขอวีซ่า อีกครั ง้ (เนื่ องจากทางญี่ ปนได้
ยกเว้ นการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทยสาหรับผู้ที่ประสงค์พานักระยะสั ้นในประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน)
ุ่
ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้ องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการยื่นร้ อง
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปนประกาศให้
ขอวีซ่า
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มี น ้าหนักเกิ นกว่ าที่ สายการบิน นั ้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่ เกิ นขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่ าทิปมัคคุเทศก์ , คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่ าน/ทริ ป, ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน
× ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึน้ ต่ า 34 ท่ าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่ม
เพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ ท่านต่อไป ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการงด
ออกเดินทางและเลือ่ นการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่ านละ 10,000 บาท ภายหลัง จากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้ าท าการจองก่อนวันเดิ นทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจานวน
 ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน
 หากไม่ชาระมัดจาตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ งั่ ให้ลูกค้าท่านอื ่นทีร่ ออยู่

 หากชาระไม่ครบตามจานวน บริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิ กการเดิ นทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงือ่ นไข
 เมือ่ ท่านชาระเงิ นไม่ว่าจะทัง้ หมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษัทฯถื อว่าท่านได้ยอมรับเงื ่อนไขและข้อตกลงต่างๆที ่ได้
ระบุไว้ทงั้ หมดนีแ้ ล้ว
 หากชาระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 ส่ งรายชื่อสารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่ า
ต้ องการเดิ นทางท่ องเที่ย วทริ ปใด, วันที่ ใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่ งสาเนาหนั งสื อ
เดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาด
จากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตั๋วเครื่ องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป และเหลือหน้ ากระดาษอย่างต่า 2
หน้ าหากไม่มนั่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ ทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั ้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงด
การใช้ บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริ ษัททัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดที่น่ ั งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่ง

ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ ดาเนินการออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว (กรณี
ตัว๋ REFUND ได้ ) ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) และ
ห้ องคู่ (Twin / Double) และ ห้ องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกัน
 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมาก และห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลีย่ น หรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องสัมภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสาร
ชั ้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ (ท่านต้ องชาระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 กรณีที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั ้งนี ้
ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้ จ่ายที่สมั ภาระน ้าหนัก
เกิน (ท่านต้ องชาระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 ทางบริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี

หมายเหตุ.. (สาคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรั บทราบ ก่ อนการเดินทาง)
1. รายการอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่ า ช้ า ของสายการบิ น โรงแรม ที่ พั ก
การจราจร เหตุการณ์ ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่ อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภั ย
อัคคีภัย หรื อ ไม่ว่าจะด้ ว ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุก ารณ์ ท่ ีนอกเหนื อการควบคุมจากทางบริ ษัททัวร์ ฯ)
โดยทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
2. หากท่ านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย ทั ้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ ยว ยังคงให้ บริ การอยู่เป็ น
ปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด หรื อบางส่ วนให้ กับท่ าน
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้ าชมได้ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ใน
การไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้ จ่ายไปล่วงหน้ าแล้ ว
4. บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด หรื อบางส่ วนให้ กับท่ าน ในกรณีดงั นี ้
 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง ห้ ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่งของห้ ามนาเข้ าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้ า
เมืองห้ ามเดินทาง
 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้ า เมื องของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมือ ง ให้ กับชาวต่า งชาติ หรื อ คนต่ างด้ าวที่
พานักอยู่ในประเทศไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน
ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ าเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่ อไปนี ้
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทฯจัดการให้ )

2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ ปนได้
ุ่
(เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทจัดการให้ )
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทฯ จัดการให้ )
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรั บกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้ าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั ้น
3. ในขั ้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และ
ไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ าง
ท่ านลูกค้ าและบริ ษัท
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ ีจะเลื่อนการเดินทาง หรื อปรั บราคาค่ าบริ การขึน้ ในกรณีท่ ีมีผ้ ู ร่วมคณะไม่ ถึง 30
ท่ าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทั ้งหมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ทั ้งหมด
7. รายการนี เ้ ป็ นเพี ยงข้ อเสนอที่ ต้อ งได้ รั บ การยื น ยั น จากบริ ษั ท ฯ อี ก ครั ง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ ส ารองโรงแรมที่ พั กใน
ต่างประเทศเรียบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ ของผู้ที่พัก ทัง้ นี ้ขึ ้นอยู่กับความพร้ อมให้ บริ การของโรงแรม
และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วีลแชร์ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่ างน้ อย 7 วันก่ อ น
การเดินทาง มิฉะนั ้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทั ้งสิ ้นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของผู้จดั กากับเท่านั ้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ ผ้ ู
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ องหรือห้ องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ ใน
การจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1 ห้ องพักคู่ และ 1 ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ ปนุ่ หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้ อปปิ ง้ แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หาร
เวลา ซึง่ อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั ้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ ได้ ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจานวน 2
ขวด

15. การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั ้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั ้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

