วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้ อมกันที สนามบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย มี
20.00 น
เจ้ าหน้ าทีของบริษัทคอยตอนรับท่าน
ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่น โดยสายการบินไทย
23.45 น
เทียวบินที TG670 (บริการอาหารร้ อน พร้ อมเครืองดืม บนเครือง)
วันทีสอง สนามบินชิโตเช่ – อาซาฮิคาว่ า - หมู่บ้านราเมน–สวนสัตว์ อะซาฮิยาม่ า – พิพิธภัณฑ์ หมิ ะและนํ าแข็งคามิคาวะ–อิออน
ทาวน์
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่น หลังจากผ่ านขั นตอน
ศุลกากร เรียบร้ อยแล้ ว นําท่ านสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่ า ทีราเมนของทีนีมีรสชาติ
อันเป็ นเอกลักษณ์ และได้ รับการกล่ าวขานถึงความอร่ อยมายาวนานกว่ าทศวรรษ
หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่ าได้ ถอื กําเนิดขึ นในปี 1996 โดยรวบรวมร้ านราเมนชือดังของ
เมืองอาซาฮิคาว่ าทั ง 8 ร้ านมาอยู่รวมกันเป็ นอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท์ !!! หมู่บ้านรา
เมนทีรวบรวมร้ านดังขั นเทพไว้ ในทีเดียว และยังมีห้องเล็กๆทีจดั แสดงประวัติความ
07.55 น.
เป็ นมาขอหมู่บ้านแห่ งนี ให้ สาํ หรับผู้ทีสนใจได้ มาศึกษาอีกด้ วย ทุกๆ ร้ านจะสร้ าง
เอกลักษณ์ เฉพาะตัวของร้ านตนเองขึ นมาเพือดึงดูดความสนใจของลูกค้ า เช่ น ร้ าน
Asahikawa Ramen Aoba ทีแสนภาคภูมิใจในความเป็ นราเมนเจ้ าทีเก่ าแก่ ทสี ุดในอา
ซาฮิคาว่ า หรือจะเป็ นร้ าน Ramen Shop Tenkin ทีเชือมันในนํ าซุปของตัวเองว่ าเป็ น
หนึงไม่ แพ้ ใครทีสาํ คัญ ราเมง ถือเป็ นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญีปุ่น เพราะด้ วย
ความทีกนิ ง่ ายและมีรสชาติทหี ลากหลายจึงเป็ นทีถกู ใจของคนญีปุ่นทุกเพศทุกวัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบ้านราเมง
นําท่านเดินทางสู่ นําท่านสู่ สวนสัตว์ อะซาฮิยาม่ า (Asahiyama Zoo) เป็ นสวนสัตว์
ทีมีชือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึงทางสวนสัตว์อนุญาต
ให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ เข้ าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็ นเอกลักษณ์ทีไม่เหมือนสวนสัตว์
แห่งอืนๆ ไฮไลท์!!! ได้ แก่ อุโมงค์แก้ วผ่านสระว่ายนํ าของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้ วขนาดเล็กที
อยูต่ รงกลางของโซนหมีขั วโลกและหมาป่ าผู้เข้ าชมจะมองเห็นได้ อย่างชัดเจน อิสระให้ ทา่ นชม
ความน่ารักของสัตว์ประเภทสัตว์อืนๆ ได้ ตามอัธยาศัยเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ หิมะและนํ าแข็ง
เทียง
คามิคาวะ (Kamikawa Ice Pavilion) เป็ นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ โดยสร้ างให้ เป็ นโลกนํ าแข็งทีมี
อุณหภูมิภายในตําถึง -20 องศาเซลเซียส ด้ านหน้ าของพิพิธภัณฑ์เป็ นศูนย์ขายของทีระลึก
ภายในพิพิธภัณฑ์มแี กลลอรี ใต้ ดนิ ทีรวบรวมชิ นงานทีทาํ มาจากนํ าแข็งทางเดินอุโมงค์นํ าแข็งที
ประดับประดาด้ วยไฟสวยงาม บาร์ นํ าแข็ง และถํ าจําลองหินงอกหินย้ อยนอกจากนั นยังมีสตั ว์
ทะเลทีอาศัยอยูใ่ ต้ นํ าแข็ง เช่น คลิโอเนะ(Clione) หรื อทีร้ ูจกั กันในชือผีเสื อทะเลให้ ชมกันอีกด้ วย
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อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน์
อิสระให้ ทา่ นรับประทานอาหารเย็น อิออน ทาวน์ (ฝั งตรงข้ ามของโรงแรม) ห้ างสรรพสินค้ าขนาด
ใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซื อของฝากของทีระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ
ผลไม้ และขนมขึ นชือของญีปนอย่
ุ่ าง คิทแคท สามารถหาซื อได้ ทีนีเช่นกัน
ทีพกั SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรื อเทียบเท่า
เมืองอาซาฮิคาว่ า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี – โรงเป่ า
แก้ วคิตาอิชิ - ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี - ช้ อปปิ งทานุกโิ คจิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุ เป็ นเมืองท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และ
บางส่วนของเมืองตั งอยูบ่ นทีลาดตําของภูเขาเท็งงุ ซึงเป็ นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวทีมีชือเสียง
คลองโอตารุ หรื อ โอตารุอนุ งะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดย
มีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็ นร้ านอาหารเรียงรายอยู่
ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งนี สร้ างเมือปี 1923 โดยสร้ างขึ นจากการถม
ทะเล เพือใช้ สาํ หรับเป็ นเส้ นทางการขนถ่ายสินค้ ามาเก็บไว้ ทีโกดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และมี
การถมคลองครึงหนึงเพือทําถนนหลวงสาย 17 แล้ วเหลืออีครึงหนึงไว้ เป็ นสถานทีทอ่ งเทียว มี
การสร้ างถนนเรี ยบคลองด้ วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ ากว้ างประมาณ 2 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปูยกั ษ์
นําท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โอตารุเป็ น!!!ไฮไลท์ หนึงในร้ านค้ า
ทีใหญ่ทีสดุ ของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ในญี ปนุ่ โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็ น
อีกหนึงในสถานทีสาํ คัญทางประวัติศาสตร์ เมือง
ชม โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ ตั งอยูใ่ นเมืองโอตารุ เมืองทีมีชือเสียงทางด้ านการเป่ าแก้ วมายาวนาน
โดยในอดีตนั นจุดประสงค์ของการเป่ าแก้ วเพือใช้ เป็ นทุน่ ให้ เรื อ แต่ปัจจุบนั นี เป้าหมายของการ
เป่ าแก้ วเพือใช้ เป็ นของใช้ หรื อของทีระลึกแทน ซึงโรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิเป็ นโรงงานทีมีชือเสียงและ
เก่าแก่ทีสดุ ของเมือง โดยก่อตั งขึ นตั งแต่ป1ี 901 ท่ามกลางโรงเป่ าแก้ วทีมีอยูม่ ากมาย และ
ผลงานทีมีชือเสียงมากทีสดุ ของโรงงานแห่งนี ก็คือโคมไฟแก้ วและลูกบอลแก้ วนันเองนอกจากนี
ยังมีสอนวิธีการเป่ าแก้ วให้ กบั นักท่องเทียวด้ วย
เดินทางสู่ ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ ตนู แมวชื อดัง
คิตตี ให้ ทา่ นได้ เลือกซื อสินค้ าและถ่ายรูปตามอัธยาศัยอิสระช้ อปปิ ง ถนนทานุกิโคจิ เป็ นย่าน
การค้ าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื นทีทั งหมด7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็ นแหล่ง
รวมร้ านค้ าต่างๆ อย่ างร้ านขายกิโมโน เครื องดนตรี วิดโี อ โรงภาพยนตร์ แล้ ว ยังมี
ร้ านอาหารมากมาย ทั งยังเป็ นศูนย์ รวมของเหล่ าวัยรุ่ นด้ วย เนืองจากมีเกมเซ็นเตอร์
และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้ อนดองกี ร้ าน 100 เยน นอกจากนั นทีนียงั มีการตกแต่งบน
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หลังคาด้ วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ทีพกั T MARK SAPPORO หรือเทียบเท่ า
ทีทําการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้ าฮอกไกโด –
ร้ านสินค้ าแบรนด์เนมมือสอง – ดิวตี ฟรี – มิสชุยเอาเล้ ตท์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั นนําท่านสู่ ทที าํ การรัฐบาลเก่ าฮอกไกโด เป็ นอาคารสีแดงอิฐ สร้ างในปี 1888 นับเป็ น
อาคารขนาดใหญ่แห่งหนึงในไม่กีอาคารของญีปนในสมั
ุ่
ยนั น ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา
ด้ านหน้ ามีสญ
ั ลักษณ์ดาวห้ าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมทีร่มรื น เรี ยงรายด้ วยต้ น
ซากุระ และต้ นแปะก๊ วย อาคารแห่งนี เคยเป็ นทีทําการรัฐบาลท้ องถินสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด
ปั จจุบนั เปิ ดให้ ประชาชนเข้ าชมห้ องทํางานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ
ผ่ านชม หอนาฬิกาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬิกาสร้ างขึ นจากไม้ ออกแบบและบริ จาคให้
โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปี หลังจากทีมีการสร้ างเมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูกติดตั งในปี
1881 จากบริ ษัท E. Howard & Co. เมือง Boston
นําท่ านชม สวนโอโดริ ซึงตั งอยู่ใจกลางเมืองทีตั งอยู่ทางด้ านตะวันออกและกว้ างไปจน
ถูกฝั งตะวันตกของตัวเมืองเป็ นสวนสาธารณะทีแบ่ งตัวเมืองเป็ นซีกเหนือใต้ มีถนนตัด
ผ่ านเป็ นช่ วงๆ ภายในมีสวนไม้ ดอกไม้ ประดับปลูกไว้ งดงามรวมทั งนํ าพุ และงาน
ประติมากรรมกลางแจ้ งตั งไว้ ให้ ชมสลับกับม้ านังทีมีให้ เลือกนังพักผ่ อน ท่ านสามารถ
ขึ นลิฟท์ ส่ ู SAPPORO TV TOWER เพือชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโรโดยมีสวนโอโด
ริเป็ นพระเอกของเมือง (ไม่ รวมค่ าขึ นลิฟท์ มีค่าใช้ จ่ายเพิมเติม 750 เยน)
จากนั นนําท่ านสู่ ตลาดปลานิโจ (Nijo Market) เป็ นตลาดเก่ าแก่ ตั งแต่ ปี 1903 ตั งอยูใ่ จ
กลางเมืองซัปโปโร ครอบคลุมพื นทีเมือง 1 บล็อค เป็ นทีนิยมสําหรับชาวบ้ านและ
นักท่ องเทียว ซึงจะแวะเวียนไปทีตลาดเพือจับจ่ ายผลผลิตในท้ องถิน และอาหารทะเล
สดๆ เช่ น ปู ไข่ ปลาแซลมอน หอยเม่ นทะเล และปลาทะเลสดๆ
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลานิโจ
นําท่ านชม ศาลเจ้ าฮอกไกโด หรือ เดิมชือ ศาลเจ้ าซัปโปโร เปลียนเพือให้ สมกับความ
ยิงใหญ่ ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้ าชินโตนี คอยปกปักษ์ รักษา ให้ ชนชาวเกาะฮอก
ไกโดมีความสงบสุขถึงแม้ จะไม่ ได้ มีประวัติศาสตร์ อันยาวนาน เก่ าแก่ นับพันปี ดังเช่ น
ภูมิภาคคันโต (ในช่ วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน บริเวณนีถอื เป็ นจุดชมใบไม้
เปลียนสีทีสวยทีสุดอีกจุดหนึงของซัปโปโร)
นําท่ านช้ อปปิ ง ณ ร้ านสินค้ าแบรนด์ เนมมือสอง ภายในร้ านจะมีจาํ หน่ ายสินค้ าแบรนด์
เนมสภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา รองเท้ า มีแบรนด์ ต่างๆ ทั ง louis Vuitton, Gucci ,
Coach , Prada เป็ นต้ น อิสระให้ ท่านเลือกซื อสินค้ าตามอัธยาศัย

10.55 น.

นําท่านสู่ ดิวตี ฟรี อิสระให้ ทา่ นเลือกซื อสินค้ าปลอดภาษี ทั ง เสื อผ้ า นํหอม
า ต่างๆ ตาม
อัธยาศัยจากนั นสู่ มิสชุยเอาเล้ ตท์ เป็ นแหล่งช้ อปปิ งทีมีพื นทีขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด
มีสนิ ค้ าแบรนด์ตา่ งๆ จําหน่ายเสื อผ้ าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋ า รองเท้ า และมีร้านอาหารให้
เลือกมากมาย
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ มิตซุย เอ้ าเลท
ทีพกั
T MARK SAPPORO หรือเทียบเท่ า
สนามบินชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่สนามบิน
เหินฟ้ าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG671

16.15 น.

เดินทางถึงเมืองไทย พร้ อมกับความประทับใจเต็มเปี ยม

เย็น
วันทีห้า
เช้ า

เดินทางก ับคนรูจ
้ ริงเรืองฮอกไกโด
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบ ัสตลอดรายการ
ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พ ักเดียว

28 ก ันยายน – 02 ตุลาคม 60

35,888.-

8,900.-

05 - 09 ตุลาคม 60

38,888.-

8,900.-

08 – 12 ตุลาคม 60

38,888.-

8,900.-

16 – 20 ตุลาคม 60

38,888.-

8,900.-

22 – 26 ตุลาคม 60

39,999.-

8,900.-

28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 60

38,888.-

8,900.-

** ปล. ไม่มรี าคาเด็ก เนืองจากเป็นราคาพิเศษ // ราคาเด็กอายุตํากว่า 2 ปี (INFANT) 9,000
บาท/ท่าน**
ราคานีไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป

สําหร ับลูกค้าท่านทีไม่เอาต วั เครืองบิน ห ักค่าต วั ออก 10,000 บาท
ฤดูหนาวในญีป่ นมี
ุ ขอ
้ ควรระว ัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สีโมงเย็นก็มด
ื แล ้ว สถานทีทอ
่ งเทียวต่างๆ จะปิ ดเร็ว
1 ชม. เดินทางควรกะเวลาให ้ดี และถ ้าเทียวกลางแจ ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลืนต ้องระวัง แว่นควรจะต ้องมี เมือ
แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างจ ้าสะท ้อนเข ้าตาได ้
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษ ัทฯทราบในว ันจองท ัวร์ *
** ท ังนีเพือประโยชน์ของต ัวท่านเอง**
บริษ ัทขอสงวนสิทธิ : รายการทัวร์สามารถเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต ้น โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า การบริการของรถบัสนํ าเทียวญีปน
ุ่ ตามกฎหมายของประเทศ
ญีปน
ุ่ สามารถให ้บริการวันละ 10 ชัวโมง มิอาจเพิมเวลาได ้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู ้บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั ง นีข ึนอยู่กับ สภาพการจราจรในวั น เดินทางนั นๆ เป็ นหลั ก จึง ขอสงวนสิท ธิใ นการปรั บ เปลีย นเวลา
ท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง

อ ัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับตามรายการทีระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี นํามัน
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศ
 โรงแรมทีพักตามทีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห ้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีตา่ งๆ ตามรายการทีระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ
 ค่าเบียประกันอุบต
ั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรรมธรรม์)
อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
× ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวของผู ้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื องดืม ค่าซักรีด ค่ามินบ
ิ าร์
ในห ้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีมไิ ด ้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข ้าประเทศญีปน
ุ่ กรณีประกาศให ้กลับมายืนร ้องขอวีซา่ อีกครั ง (เนืองจากทางญีปนได
ุ่
้ประกาศ
ยกเว ้นการยืนวีซา่ เข ้าประเทศญีปนให
ุ่
้กับคนไทยสําหรับผู ้ทีประสงค์พํานั กระยะสั นในประเทศญีปนไม่
ุ่
เกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปนประกาศให
ุ่
้ยืนวีซา่ ตามเดิม ผู ้เดินทางจะต ้องจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืน
ร ้องขอวีซา่
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท ีกระเป๋ าสัมภาระทีมน
ี ํ าหนั กเกินกว่าทีสายการบินนั นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษี นํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัวเครืองบินไปแล ้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท ้องถิน และหัวหน ้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่าทิปม ัคคุเทศก์, คนข ับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และภาษี หัก ณ ทีจา่ ย 3 %
เดินทางขึนตํา 34 ท่าน หากตํ ากว่ากํ าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้ หากผู ้เดินทางทุกท่านยินดีท ี จะชําระ
ค่าบริการเพิมเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให ้ท่านต่อไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิในการงดออกเดินทางและเลือนการเดินทางไปในวันอืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ ้งให ้ท่าน
ทราบล่วงหน ้า

เงือนไขการจอง และ การชําระเงิน :
 ม ัดจํ า ท่า นละ 10,000 บาท ภายหลัง จากทีท่า นส่ง เอกสารการจอง 3 วั น กรณี ลูกค ้าทํ า การจองก่อนวั น
เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
 ส่วนทีเหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน


หากไม่ชําระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตัดทีนังให ้ลูกค ้าท่านอืนทีรออยู่



หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มเี งื อนไข



เมือท่านชําระเงินไม่วา่ จะทั งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไขและข ้อตกลงต่างๆที
ได ้ระบุไว ้ทังหมดนีแล ้ว



หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช ื อพน ักงานขายมาทางแฟกซ์



ส่งรายชือสํารองทีน ง
ั ผูเ้ ดินทางต้องส่งสําเนาหนงั สือเดินทาง (Passport) โดยเซ็ นต์ช ือพร้อม
ยืนย ันว่าต้องการเดินทางท่องเทียวทริปใด, ว ันทีใด, ไปก ับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่สง
่ สําเนา
หน ังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษ ัทฯขอสงวนสิทธิไม่ร ับผิดชอบค่าเสียหายอ ันเกิดจาก
ความผิดพลาดจากการสะกดชือ-นามสกุล และอืนๆ เพือใช้ในการจองต วั เครืองบินท ังสิน

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต ้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึนไป และเหลือหน ้ากระดาษ
อย่างตํา 2 หน ้าหากไม่มันใจโปรดสอบถาม
เงือนไขยกเลิกการจอง :
เนืองจากเป็ นราคาตัวเครืองบินโปรโมชัน เมือจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล ้ว ไม่สามารถยกเลิก เลือน ขอคืนเงิน ได ้
ทุกกรณี และกรณีท ีกองตรวจคนเข ้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศที
ระบุไว ้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท ีจะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิน รวมถึง เมือท่านออกเดินทางไป
กับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง พร ้อมคณะถือว่าท่า นสละสิทธิ ไม่อาจ
เรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิน

ข้อมูลเพิมเติม เรืองต วั เครืองบิน
ในการเดินทางเป็นหมูค
่ ณะ ผู ้โดยสารจะต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อมกัน หากต ้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต ้อง
ชําระค่าใช ้จ่ายส่วนต่างทีสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจ ัดทีน ง
ั ของกรุป
๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู ้
กําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข ้าไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได ้ดําเนินการออกตัว
เครืองบินไปแล ้ว (กรณีตัว REFUND ได ้) ผู ้เดินทางต ้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั น
ข้อมูลเพิมเติม เรืองโรงแรมทีพ ัก
 เนืองจากการวางแปลนแบบห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให ้ห ้องพักแบบห ้องเดี ยว (Single)
และห ้องคู่ (Twin / Double) และ ห ้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห ้องพักอาจจะไม่ตด
ิ กัน
 กรณีมงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมาก และห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลียน หรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิมเติมเรืองส ัมภาระ และค่าพน ักงานยกกระเป๋า (Porter)
 สําหรั บนํ าหนั กของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให ้บรรทุกใต ้ท ้องเครืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรั บ
ผู ้โดยสารชั นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ าหนั กเพิมเป็ นสิทธิของสายการบินที
ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้ (ท่านต ้องชําระในส่วนทีโดนเรียกเก็บเพิม)

 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให ้นํ าขึนเครืองได ้ ต ้องมีนําหนั กไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว ้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว) x 46
เซนติเมตร (18 นิว)
 กรณีท ีต ้องมีบน
ิ ด ้วยสายการบินภายในประเทศ นํ าหนั กของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให ้ตํ ากว่ามาตรฐานได ้ ทังนี
ขึนอยู่กับข ้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับภาระส่วนของค่าใช ้จ่ายทีสัมภาระ
นํ าหนั กเกิน (ท่านต ้องชําระในส่วนทีโดนเรียกเก็บเพิม)
 ทางบริษัทฯ ไม่ร ับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู ้โดยสารทุกกรณี

หมายเหตุ.. (สําค ัญมาก!!! ผูโ้ ดยสารควรร ับทราบ ก่อนการเดินทาง)
1. รายการอาจมีก ารเปลีย นแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่า ช ้าของสายการบิน โรงแรม ที พั ก
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิ หตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไม่วา่ จะด ้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึงเป็นเหตุการณ์ท ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษ ัทท ัวร์ฯ)
โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
2. หากท่านยกเลิกท ัวร์ เนืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ
วาตภั ย อัค คีภั ย ทั ง ๆ ทีส ายการบิน หรือ ในส่ว นของการบริการทางประเทศทีท่า นเดิน ทางท่องเทีย ว ยั ง คง
ให ้บริการอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื ค่าท ัวร์ท ังหมด หรือบางส่วนให้ก ับท่าน
3. หากในวันเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข ้าชมได ้ ไม่ว่าด ้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิในการไม่คน
ื ค่าใช้จา่ ย เนืองจากทางบริษัทได ้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช ้จ่ายไปล่วงหน ้าแล ้ว
4. บริษัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื ค่าท ัวร์ท ังหมด หรือบางส่วนให้ก ับท่าน ในกรณี
ดังนี


กรณี ท ีกองตรวจคนเข ้าเมือง ห ้ามผู ้เดินทาง เดินทาง เนื องจากมีส ิงผิดกฎหมาย หรือสิง ของห ้ามนํ าเข ้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือความประพฤติสอ
่ ไปในทางเสื อมเสียด ้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีทาง
กองตรวจคนเข ้าเมืองห ้ามเดินทาง



กรณีท ีสถานทูตงดออกวีซา่ อันสืบเนืองมาจากตัวผู ้โดยสารเอง



กรณีท ีกองตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข ้าเมือง ให ้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าวที
พํานั กอยูใ่ นประเทศไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ุนให้ก ับคนไทย ผูท
้ ีประสงค์จะพําน ักระยะส ันในประเทศญีป่ นไม่
ุ
เกิน 15 ว ัน ไม่วา่ จะด้วยว ัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขนตอน
ั
การตรวจเข้าเมือง เพือยืนย ันการมีคณ
ุ สมบ ัติการเข้าประเทศญีป่ น*
ุ ด ังต่อไปนี
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปน
ุ่ (ทางบริษัทฯจัดการให ้)
2. สิงทียน
ื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายที อาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานั กในประเทศญีปนได
ุ่
(้ เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานั กในประเทศญีปน
ุ่ (ทางบริษัทจัดการให ้)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานั กในประเทศญีปน
ุ่ (ทางบริษัทฯ จัดการให ้)

คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีป่ น
ุ (สําหร ับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นด้
ุ วยมาตรการยกเว้นวีซา
่ )
1. หนั งสือเดินทางต ้องมีอายุการใช ้งานเหลืออยู่ ไม่ตํากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปนจะต
ุ่
้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมายและเข ้าข่ายคุณสมบัตก
ิ ารพํานั กระยะ
สั น

3. ในขั นตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานั กไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ทีไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปน
ุ่ มิได ้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ
และไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ ีจะถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท ังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้อง
และความเข้าใจตรงก ันระหว่างท่านลูกค้าและบริษ ัท
1. บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิท ีจะเลือนการเดินทางหรือปร ับราคาค่าบริการขึน ในกรณีท ีมผ
ี ร
ู ้ ว่ มคณะไม่ถงึ 30
ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิน หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท ้วง, การ
นั ดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนั กท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรั บ
เงือนไขข ้อตกลงต่างๆ ทังหมด
7. รายการนีเป็ นเพียงข ้อเสนอทีต ้องได ้รั บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั งหนึง หลังจากได ้สํารองโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเรียบร ้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรืองห ้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห ้องให ้กับกรุ๊ปทีเข ้าพัก โดยมีห ้องพักสําหรับผู ้สูบบุหรี /
ปลอดบุหรีได ้ โดยอาจจะขอเปลียนห ้องได ้ตามความประสงค์ของผู ้ทีพัก ทั งนีข ึนอยูก
่ บ
ั ความพร ้อมให ้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้
9. กรณี ผู ้เดินทางต ้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วล
ี แชร์ กรุณาแจ้งบริษท
ั ฯ อย่างน้อย 7 ว ัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนั นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได ้ล่วงหน ้าได ้
10. มัคคุเทศก์ พนั กงานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มส
ี ท
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใด ๆ ทั งสินแทนผู ้จัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู ้มีอํานาจของผู ้จัดกํากับเท่านั น
11. ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู ้
เดิน ทางไม่ผ่า นการพิจ ารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่า จะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีสอ
่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี
เข ้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ ืน ๆ
12. กรณีต ้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห ้องหรือห ้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห ้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห ้องให ้เป็ นแบบ แยก 2 ห ้อง คือ 1 ห ้องพักคู่ และ 1 ห ้องพักเดียว โดยไม่คา่ ใช ้จ่ายเพิม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี ปน
ุ่ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทํา
ให ้เวลาในการท่องเทียวและ ช ้อปปิ งแต่ละสถานทีน ้อยลง โดยเป็ นดุลยพินจ
ิ ของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา ซึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู ้เดินทางในบางครั งทีต ้องเร่งรีบ เพือให ้ได ้ท่องเทียวตามโปรแกรม
14. บริการนํ า ดืม ท่า นวั น ละ 1ขวด ต่อคนต่อวั น เริม ในวั น ที 2 ของการเดิน ทาง ถึง วั น ที 3 ของการเดิน ทาง รวม
จํานวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเทียวญีปน
ุ่ ตามกฎหมายของประเทศญีปน
ุ่ สามารถให ้บริการวันละ 10 ชัวโมง ในวันนั นๆ
มิอ าจเพิม เวลาได ้ โดยมั ค คุเ ทศก์แ ละคนขั บ จะเป็ นผู ้บริห ารเวลาตามความเหมาะสม ทั งนี ข ึน อยู่กั บ สภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรม
การเดินทาง

ใบจองท ัวร์ / BOOKING FORM
รายการทัวร์........................................................................... วันเดินทาง........................................
ชือผู ้ติดต่อ (ผู ้จอง) .................................................... โทร.............................................................
จํานวนผู ้เดินทางทั งหมด.................คน (ผู ้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุตํากว่า 12 ปี ..............ท่าน)
จํานวนห ้องพักทีใชทั
้ งหมด.........ห ้อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
รายชือผูเ้ ดินทาง (กรุณากรอกชือไทยและอ ังกฤษอย่างถูกต้องตามหน ังสือเดินทาง เรียงตามห้องพ ัก)
ลําด ับ

ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชือ-นามสกุล(ภาษาอ ังกฤษ)

ว ันเกิด (ว/ด/ป)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ

กรุณาแจ ้งความประสงค์อ ืนตามทีทา่ นต ้องการ อาทิเช่น

อาหาร

 ไม่ทานเนือวัว

 ไม่ทานเนือหมู

 ไม่ทานสัตว์ปีก

 ทานมังสาวิรัต

รายละเอียดอืนๆ ........................................................................................................ ...................
.................................................................................................................. ...............................

ข้าพเจ้าร ับทราบเงือนไขในรายการท ัวร์เรียบร้อยแล้ว
ลงชือ.............................................................ผูจ
้ อง
(..............................................................)

