Hokkaido for you
5 วัน 3 คืน
สายการบินไทย) TG )

วันแรก
20.30น.
23.45 น.

วันทีสอง
08.00 น.
09.00 น.

สนามบินสุวรรณภุมิ (กรุ งเทพฯ)
นัดพบกันที สนามบินสุวรรณภูม,ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น4 ประตู 2เคาน์เตอร์ C
สายการบินไทย ( Thai Airway ) ... โดยมีเจ้ าหน้ าทีให้ การต้ อนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
ออกเดินทางสูป่ ระเทศญีปนุ่ เกาะฮอกไกโด โดยเทียวบินที TG670
** ทางเราขอสงวนสิทธิการเลือกทีนังบนเครื องบินไทยแอร์ เวย์ เนืองจากต้ องเป็ นไปตาม
กฏ
ระเบียบของสายการบินสําหรับการสุม่ จับทีนังว่างบนเครื องให้ กบั ลูกค้ า
** [ บริ การอาหารร้ อน บนเครื อง ] **
สนามบินชินชิโตเสะ – สวนดอกไม้ ชิคิไซ โนะโอกะ– ฟูราโน่ – บิเอะ – หมู่บ้านราเมน – เมืองอาซาฮีคาว่ า–
– ฟาร์ มโทมิตะเมืองยูบาริ
เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด...
นําท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้ าเมืองและรับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว
ไกด์จะนําท่านไปขึ นรถบัสทีเตรี ยมไว้ .. และเข้ าสูโ่ ปรแกรมท่องเทียว
เริ มจาก เมืองอาซาฮีคาว่า (Asahikawa)ทีตั งอยู่กลางเกาะฮอกไกโด .. เป็ นเมืองทีใหญ่
เป็ นอันดับสองรองจากเมืองซัปโปโร .. พาทุกท่านไปยัง หมูบ่ ้ านราเมน (Ramen Village)
ซึ ง เมื อ งแห่ ง นี มี ป ระวัติ ศ าสตร์ ก ารทํ า ราเมนมาอย่ า งยาวนาน นับ ตั งแต่ ยุ ค หลัง
สงครามโลกครั งที 2 และมีนํ าซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บ้านราเมน ถือกําเนิดมา
ในปี 1996 เพือให้ เหล่านักท่องเทียวได้ เข้ ามาสัมผัสรสชาตแบบดั งเดิมของร้ านราเมนทีมี
ชือเสียงทั ง 8 ร้ านได้ อย่างเต็มที
** อิสระ อาหารกลางวัน @ หมูบ่ ้ านราเมน แห่งนี **
หลังจากนั น เดินทางไปยัง เมืองบิเอะ( Biei )ทีตั งอยูบ่ ริ เวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีได้ ชือ
ว่า Small Town Of The Most Beautiful Hills ความน่ารักของเมืองนี อยู่ทีภาพวิว
ทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้ างทางที เต็มไปด้ วย ทุ่งข้ าวบาร์ เล่ย์สีเหลืองทอง
ตัดสลับกับไร่ ข้าวโพดและมันฝรั งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้ องฟ้ าตัดเป็ นฉากหลัง
สลับเนินเขา ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นับเป็ นสถานที ทีสวยงามเหมาะกับการ
ถ่ายรู ปและบันทึกไว้ ในความทรงจําอย่างยิ ง .. และนําท่านไป สวนดอกไม้ ชิคิไซโนะโอ
กะ(Shikisai no oka)ให้ ท่านเทียวชมและถ่ายรู ปเป็ นทีระลึกอย่างเต็มอิมกับสวนทีได้ รับ
สมญานามว่าเป็ นFlower Paradiseพบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ ที แข่งกันอวด
สีสนั กันเหมือนพรมหลากสีทีเบ่งบานพร้ อมกัน .. จากนั นไปต่อที เมืองฟูราโน่ ( Furano )
ไปยัง ฟาร์ มโทมิตะ (Tomita Farm)สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริ สทุ ธิ ณ ทุ่ง
ดอกไม้ นานาพันธุ์ ให้ ท่านได้ เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย โดยเฉพาะ ทุ่งดอกลาเวน

คํา

วันทีสาม
เช้ า

เทียง

เดอร์ ทีมีชือเสียงประจํ าฟาร์ มแห่งนี ซึงจะบานเต็มที ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม-ต้ น
สิงหาคม ทําให้ มีนกั ท่องเทียวเข้ ามาเยียมชมมากมายในทุกๆปี
** ( ระยะเวลาในการบานของดอกลาเวนเดอร์ ขึ นกับสภาพอากาศในแต่ละปี ) **
ได้ เวลาอันสมควร .. เดินทางไปยัง เมืองยูบาริ (Yubari)เมืองทีขึ นชือในเรื องการปลูกเม
ล่อนได้ หอมหวานทีสดุ ของเกาะฮอกไกโด
เข้ าสูท่ ีพกั YUBARI RESORTหรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารในโรงแรม
** พิเศษ ขาปูยกั ษ์ ไม่อั นและ ชิม เมล่อนยูบาริ ผลไม้ ขึ นชือของเมืองนี
(ชิมเมลอนเฉพาะกรุ๊ปทีเดือนทางเดือนสิงหาคมเท่านั น)**
หลังอาหาร .. ให้ ท่านได้ ดืมดํากับบรรยากาศการแช่ออนเซ็นหรื อ แช่นํ าแร่ ในแบบฉบับ
ชาวญีปนุ่ โดยทีมีความเชือว่า จะคลายความเหนือยล้ า และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่ง
ปลังกลับมามีชวี ิตชีวาได้ ตามเดิม
เมืองยูบาริ - โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ –ถ่ ายรูปกับ ภูเขาโชวะ ชินซัน –
ทะเลสาบโทยะ – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั น ทําการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง
นําท่านไปทีเมืองโนโบริ เบ็ตสึ( Noboribetsu )เมืองตากอากาศทีมีชือเสียงในเรื องของบ่อ
นํ าพุร้อน..
แวะชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ( Jikokudani Valley ) เป็ นหุบเขาทีอยูใ่ นบริ เวณโนโบริ เบ็ตสึ
ด้ วยบรรยากาศทีเต็มไปด้ วยควันสีขาวพวยพุง่ ออกมาจากซอกหินนั น เพราะนํ าทีบริเวณนี
จะมีแร่กํามะถันอยูม่ าก ทําให้ ทีแห่งนี ดูกลายเป็ น “ดินแดนโลกันต์” ตามชือของมัน
นันเอง .. จากนั น เดินทางไปที ภูเขาโชวะชินซัน (Mt.Showa-Shinzan)ซึงเป็ นหนึงใน
ภูเขารุ่นใหม่ของประเทศญีปนุ่ มีความสูง 290 เมตรโดยประมาณ
และ มีภเู ขาไฟอูสุ ( Mt.Usu ) อยูใ่ นบริเวณใกล้ เคียงกัน ซึงเป็ นภูเขาไฟทีใกล้ กบั
ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) ในอดีตเคยระเบิดมาแล้ ว 4 ครั งในรอบ 100 ปี และครั ง
ล่าสุดทีมีการปะทุนั น เกิดขึ นในปี 2000 ...
** ท่านสามารถจ่ายเงินเพือ นังกระเช้ าไฟฟ้ า ขึ นไปชมทัศนียภาพบนภูเขาไฟอูสไุ ด้ และ
หากมองจากบนนั นลงมาท่านจะเห็นวิวของทะเลสาบโตยะ อย่างสวยงามทีสดุ **
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั น แวะไปถ่ายรู ปกับ ทะเลสาบโทยะ ( Lake Toya )เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่
รู ปวงกลม มีเส้ นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟอูสรุ ะเบิด
ตั งอยูใ่ กล้ กบั ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี มีความพิเศษตรงทีนํ าจะ
ไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน้ าร้ อน อากาศก็ เย็นสบาย เหมาะสําหรั บเดินเล่น ปั น
จักรยาน หรื อล่องเรื อชมทิวทัศน์ อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ

เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้ (ยกเว้ นฤดูหนาว) และในช่วง
ไฮท์ซีซัน ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมีการจุดพลุในเวลา 20:45 ของ
ทุกๆคืน.. ได้ เวลาอันสมควร เดินทางกลับมายัง เมืองซัปโปโรเมืองหลักของเกาะฮอกไก
โด และใหญ่เป็ นอันดับห้ าของประเทศ
คํา
วันทีสี
เช้ า

เข้ าสูท่ ีพกั TMACK CITY HOTELหรื อเทียบเท่า
** อิสระอาหารคํา ตามอัธยาศัย **
ซัปโปโร –โรงงานช็อคโกแลต ชิโรย โคยบิโตะ - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี –เดินเล่ น
ถนนซาไกมาจิ –โรงงานเครืองแก้ วคิไทจิ –ซัปโปโร - อิออน มอลล์ -DUTY FREE- ช้ อปปิ งดองกี โฮเต ย่ านทานูกิ
โคจิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
หลังจากนั น เดินทางไปยัง โรงงานช็อคโกแลตชิโรย โคยบิโตะหรื อ ShiroiKoibito
Chocolate Parkเป็ น Theme park ทีสร้ างโดยบริษัท อิชิยะ (Ishiya) ซึงเป็ นผู้สร้ างสรร
ขนมคุ๊กกี ทีมีแผ่นคุ๊กกี เนยบางๆ สองแผ่นประกบเข้ ากับชั นช๊ อคโกแลตขาว จนได้ ชือว่า
ShiroiKoibito (แปลว่า คนรักสีขาว) และปั จจุบนั นี ก็เป็ นของฝากขึ นชือทีสดุ ของเกาะฮอก
ไกโดเลยทีเดียว .. ให้ ทา่ นได้ ชมสถาปั ตยกรรมของทีนีทั งรูปแบบภายนอกอาคารทีตกแต่ง
อย่างน่ารัก ส่วนภายในจะมีทั งโซนขายของทีระลึก คาเฟ่ และท่านสามารถจ่ายค่าเข้ าชม
โรงงานเพิมเติมได้ กรณีต้องกาชมกระบวนการผลิตช๊ อคโกแลตของทีนีโดยผ่านกระจกใส
ขนาดใหญ่ได้
จากนั น เดินทางไปยังเมืองโอตารุ ( Otaru )เมืองท่าทีอยูท่ างตอนเหนือ ของซัปโปโร .. มี
จุดเด่นในเรื อง “คลอง”ทีสวยงาม และโกดัง สมัยก่อนทีเรียงรายรอบคลองเป็ นฉากหลังไป
ตลอดเส้ นทาง ... ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปกับ คลองโอตารุ ( Otaru Canal )ทีมีความสวยงาม
อย่างมากตลอดข้ างทาง และไปแวะที พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (music box museum) ที
สร้ างขึ นในปี 1910 เป็ นอาคารเก่า 2 ชั นทําด้ วยอิฐแดง โดยทีภายในมีกล่องดนตรี
มากมายให้ เลือกซื อกลับเป็ นของฝาก และยังสามารถตกแต่งลวดลายเองได้ ด้วย... อีกทั ง
ด้ านหน้ าอาคารแห่งนี ก็มี นาฬิกาไอนํ า (steam clock)ซึงเป็ นของทีสง่ ตรงมาเมืองแวนคู
เวอร์ แคนาดา และเป็ น 1 ใน 2 เรื อนในโลกเท่านั น ... และทุกท่านจะได้ อิสระเดินเล่นที
ถนนซาไกมาจิ ( Sakaimachi Street )เป็ นถนนค้ าขายทีได้ รับการอนุรักษ์ ตั งอยูก่ ลาง
เมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโด
ปลายยุค 1800 ต้ นยุค 1900 เมืองโอตารุเป็ นเมืองท่าเรื อ และการค้ าการขนส่งที
หลากหลาย เต็มไปด้ วยบริ ษัท Shipping อาคารต่างๆเป็ นแบบสไตล์ตะวันตก ปั จจุบนั
ได้ รับการดัดแปลงเป็ นร้ านค้ า ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ร้ านขายของทีระลึก ร้ านเสื อผ้ า และ
พิพิธภัณฑ์ตา่ งๆมากมาย รวมไปถึงร้ านชีสเค้ ก อันเลืองชือ Le Tao ก็ตั งอยูบ่ นถนนเส้ นนี
ด้ วยเช่นกัน และหนึงในร้ านทีนา่ สนใจนันคือ โรงงานเครื องแก้ วคิไทจิ ( Kitaichi glass
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store house )สร้ างเมือปี 1891 โดยใช้ หินเป็ นส่วนประกอบของอาคาร .. มีอีกชือคือ
Sangokanแปลว่า บ้ านหลังทีสาม .. ภายในมีผลิตภัณฑ์ตา่ งๆทีเป็ นเครื องแก้ ว ทั งภาชนะ
เครื องครัวต่างๆ และมีห้องนํ าชาทีประดับโคมไฟถึง 167 ตัวเพือสร้ างบรรยากาศทีสดุ แสน
จะประทับใจอีกด้ วย
** อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ถนนซาไกมาจิ **
ได้ เวลาอันสมควร กลับมายังเมืองซัปโปโร อีกครั ง ... พาทุกท่านไปที AEON
SAPPORO SOEN ช้ อปปิ งเซ็นเตอร์ ขนาดใหญ่ของเครื ออิออน เพียบพร้ อมไปด้ วย
ร้ านค้ ากว่า 150 ร้ าน ไม่วา่ จะเป็ น Muji , Sanrio Store , 100 Yen Shop ,ร้ านขายยาและ
เครื องสําอางค์ , ร้ านรองเท้ าฯลฯ และยังมี ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco
ทีรวมของสด ของแห้ ง อีกมากมาย ... จากนั นนําท่านไปช้ อปปิ งสินค้ าคุณภาพดีที
ร้ านค้ าปลอดภาษี DUTY FREE.... และสุดท้ ายของวันไปช้ อปปิ งที ย่านทานุกิโคจิ (
Tanuki Koji )เป็ นย่านช้ อปปิ งโดยสร้ างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ซึงมีความยาว 1
กิโลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่นํ า Sosei .. สองข้ างทางเต็มไปด้ วยร้ านค้ า
กว่า 200 ร้ าน ขายของทีระลึก ขนม ของเล่น เครื องสําอาง ช็อคโกแลต เสื อผ้ า ร้ านดองกี
โฮเต( DonqiHote ) และร้ านอาหารให้ เลือกรับประทานมากมาย โดยย่านนี เป็ นตลาด
เก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตั งแต่ 1873 ปั จจุบนั มีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทานุกิ
ในฤดูร้อน(กรกฎาคม-สิงหาคม) ก็จะประดับประดาไปด้ วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม
** อิสระอาหารคํา ตามอัธยาศัย **
เข้ าสูท่ ีพกั TMACK CITY HOTELหรื อเทียบเท่า
สนามบินชินชิโตเสะ สนามบินสุวรรณภูมิ –
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ทําการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชินชิโตเสะ
ถึง สนามบินชินชิโตเสะ .. ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
( โปรดอย่าลืมว่า ทางสายการบินให้ นํ าหนักกระเป๋ าต่อท่าน ไม่เกิน 30 กิโลกรัม )
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเทียวบินที TG 671
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ .. โดยสวัสดิภาพ

กรุณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ

หมายเหตุ

1. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที ทาง บริ ษทั ฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,
การล่าช้าหรื อยกเลิ กของเที ยวบิ นรวมถึ งกรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมื องไม่อนุ ญาตให้เดิ นทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่ ,จลาจล
เดิ น (เล่มสี นาํ เงิน) อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทังในกรณี ทีท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ ทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดิ นทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึง

2. บริ ษทั ฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีทีคณะไม่ครบจํานวน 15 ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิทธิ ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า วันก่อนการเดินทาง 14
5. เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีทีลูกค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทังนีขึนอยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ

Hokkaido for you
5 วัน 3 คืน

สายการบินไทย ( TG )
ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2
ท่ าน

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มี พักเดียว
พักกับ เตียงพักกับ เพิม
ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่ 2
ท่ าน
ท่ าน

17- 21, 24-สิงหาคม 28

37,991.-

37,991.-

36,991.-

8,900.-

7- 11, 14- 18, 21-กันยายน 25

37,991.-

37,991.-

36,991.-

8,900.-

กําหนดการเดินทาง

ราคา ***จอยแลนด์ ไม่ รวมตัวเครื องบิน 28,991 บาท *** ท่ าน /
ราคาเด็กทารก *** [เด็กอายุไม่ เกิน ขวบ 2]10,*** ท่ าน / บาท 500

ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ***
ท่ านละ 3,000 เยน ต่ อท่ าน/ทริป/***เก็บทิปก่อนการเดินทาง)ที สนามบินสุวรรณภูม(ิ
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

** สายการบินไทยใช้ ระบบการจองทีนังเป็ นแบบสุม่ ทีนังว่าง ซึงอาจจะทําให้ ครอบครัวทีมา
ด้ วยกันไม่ได้ นังติดกัน **
เงือนไขการให้ บริการ

1. การเดินทางในแต่ ละครั งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 20 ท่ านขึนไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทีลูกค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯเพือเช็ คว่ ากรุ๊ ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่ อนทุกครั ง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น
3. การชํ าระค่ าบริการ
3.1 กรุ ณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000บาท
3.2 กรุ ณาชํ าระค่ าทัวร์ ส่วนทีเหลือ 15-20 วันก่ อนออกเดินทาง
4.การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทังหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 -7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงั หมด
4.3 ยกเว้ นกรุ๊ ปทีออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที นังกับสาย
การบินและค่ามัดจําทีพกั รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่ าทัวร์ ทังหมด ไม่ ว่า
ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศทีระบุ ไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิทีจะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทังสิ น **
**สํ าคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพือการท่ องเทียวเท่ านัน ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศญีปุ่นโดยผิดกฎหมายและ
ในขันตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทังไทยและญีปุ่น ขึนอยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเท่ านัน

ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ทั งสิ น**
4.5 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
อัตราค่ าบริการนีรวม
1. ค่าตัวโดยสารเครื องบินไป-กลับ ชันประหยัดทีระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ทัวร์ ขา้ งต้น
2. ค่าทีพกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีทีท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริ ม] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้ องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริ ษทั อาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที ระบุไว้ในรายการทัวร์ ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่านําหนักสัมภาระรวมในตัวเครื องบิน30 กิโลกรัมค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยก
เก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนื อทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื องดืม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีนาํ มัน ทีสายการบินเรี ยกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัวเครื องบิน
5. ค่าทิปสําหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3,000 เยนต่อท่าน / ทริ ป
*(เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ) *

6. ภาษีมูลค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3%
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสํ าหรับครอบคลุมเรื องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิมเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบียประกันเริมต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุมากกว่ า 16 หรือน้ อยกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่ อเนือง 2 แสน, เสี ยชี วติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุน้อยกว่ า 16 หรือมากกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่ อเนือง 2 แสน, เสี ยชี วติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

รายละเอียดเกียวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีปุ่นให้ กบั คนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรื อธุ รกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพือ
เป็ นการยืนยันว่ ามีคุณสมบัติในการเข้ า ประเทศญีปุ่น
**เอกสารทีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัวเครื องบินและเอกสารเรื องทีพกั ทางบริ ษทั จะจัดเตรี ยม
ให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั นีขึนอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี ปุ่น**
1. ตัวเครื องบินขาออกจากประเทศญีปุ่น
2. สิ งทียนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึนระหว่างทีพาํ นักในประเทศญีปุ่น
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ระหว่างทีพาํ นักในประเทศญีปุ่น (เช่น คน รู ้จกั โรงแรม และอืนๆ)

4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพาํ นักในประเทศญีปุ่น

คุณสมบัติการเข้ าประเทศญีปุ่น (สํ าหรับกรณีการเข้ าประเทศญีปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทียงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ งทีขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพือการพํานักระยะสัน
3. ในขันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ีไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี ปุ่น หรื อมิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติทีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ :
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเลือนการเดินทางในกรณี ทีมีผรู ้ ่ วมคณะไม่ ถึง 20ท่าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ การเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนเทียวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ งของผิดกฎหมาย ซึ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิดสิ งของสู ญหาย อันเนื องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที ยวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ทงั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทังหมด
7. สําหรับผูเ้ ดินทางทีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า ทังนีขึนอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับอัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน

