วันแรก
20.00 น
23.45 น
วันที่สอง
07.55 น.

เที่ยง

สนามบินสุวรรณภูมิ

พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบิน
ไทย มีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทคอยตอนรับท่าน
ออกเดินทางสูส่ นามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG670
(บริ การอาหารร้ อน พร้ อมเครื่ องดื่ม บนเครื่ อง)
สนามบินชิโตเช่ - เมืองฟุราโน่ – สุนัขลากเลื่อน - เมืองอาซาฮิคาว่ า - สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า - อิออน ทาวน์
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนศุ
้
ลกากร
เรี ยบร้ อยแล้ ว จากนันเดิ
้ นทางสู่ เมืองฟุราโน่ (Furano) เมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแห้ ง
ประกอบกับดินแถบนันเป็
้ นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะดอกไม้ แต่ในช่วงเวลาที่เป็ นหิมะ ก็จะเป็ นลานหิมะขนาดใหญ่สดุ ลูกหูลกู ตา
นําท่าน ชม ความน่ารักของ สุนขั ลากเลื่อน ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระให้ ท่านถ่ายรูป
กับสุนขั ลากเลื่อน ฟรี !!! นอกจากสุนขั แล้ ว ยังมีสตั ว์อื่นๆ อาทิ ม้ า เป็ นต้ น นําท่านเดินทาง
สู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของ
เกาะได้ ชื่อว่าหนาวเย็นที่สดุ ในฤดูหนาวของประเทศญี่ปนุ่
นําท่านเดินทางสู่ นําท่านสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอนั เป็ น
เอกลักษณ์และได้ รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมน
อาซาฮิคาว่าได้ ถือกําเนิดขึ ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้ านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคา
ว่าทัง้ 8 ร้ านมาอยู่รวมกันเป็ นอาคารหลังคาเดียว เสมือน!!ไฮไลท์ หมู่บ้านราเมนที่
รวบรวมร้ านดังขันเทพไว้
้
ในที่เดียว!! และยังมีห้องเล็กๆที่จดั แสดงประวัติความเป็ นมาขอ
หมู่บ้ า นแห่ ง นี ใ้ ห้ สํ า หรั บ ผู้ที่ ส นใจได้ ม าศึ ก ษาอี ก ด้ ว ย ทุก ๆ ร้ านจะสร้ างเอกลัก ษณ์
เฉพาะตัวของร้ านตนเองขึน้ มาเพื่อ ดึงดูดความสนใจของลูกค้ า เช่น ร้ าน Asahikawa
Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็ นราเมนเจ้ าที่เก่าแก่ที่สดุ ในอาซาฮิคาว่า หรื อ
จะเป็ นร้ าน Ramen Shop Tenkin ที่เชื่อมัน่ ในนํ ้าซุปของตัวเองว่าเป็ นหนึ่งไม่แพ้ ใครที่
สําคัญ ราเมง ถือเป็ นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ ปนุ่ เพราะด้ วยความที่กินง่ายและมี
รสชาติที่หลากหลายจึงเป็ นที่ถกู ใจของคนญี่ปนุ่ ทุกเพศทุกวัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบ้านราเมง
นําท่านสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เป็ นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบ
นอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ ทางสวนสัตว์อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ เข้ า
ชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็ นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ
ไฮไลท์ ได้ แก่ อุโมงค์แก้ วผ่านสระว่ายนํ ้าของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้ วขนาดเล็กที่อยู่
ตรงกลางของโซนหมีขวโลกและหมาป่
ั้
า ผู้เข้ าชมจะมองเห็นได้ อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่ง
นี ้ยังเป็ นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้ นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว
ท่านจะได้ ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกล้ ชิด จากนันนํ
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ณ อิออน ทาวน์

เย็น

ที่พกั
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

เย็น

ที่พกั
วันที่ส่ ี
เช้ า

(อยูต่ รงข้ ามโรงแรม) ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ
ของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ ้นชื่อของญี่ ปนุ่ อย่าง คิ
ทแคท สามารถหาซื ้อได้ ที่นี่เช่นกัน
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน์
หลังอาหารหากนําท่าน แช่ออนเซ็นธรรมชาติ สไตล์ญี่ปนแท้
ุ่ ๆ (ด้ านนอกโรงแรม ราคานี ้
ไม่รวมค่าเข้ า จ่ายเพิ่ม 600 เยนต่อท่าน ลูกค้ าท่านใดประสงค์จะแช่สามารถแจ้ งไกด์ได้
เลย)
SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรื อเทียบเท่า
เมืองมอนเบ็ทสึ ล่ องเรื อตัดนํา้ แข็ง – เล่ นสกี ณ ลานสกี - เมืองอาซาฮิคาว่ า – อิออน ทาวน์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ เป็ นเมืองชายฝั่ งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด
และเป็ นจุดตังต้
้ นอีกแห่งในการรออกเรื อตัดนํ ้าแข็งนําท่าน ล่องเรื อตัดนํ ้าแข็ง(Garinko II)
!!!ไฮไลท์หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ เรื อ Garinko II สีแดงจะวิ่งตัดทะเลนํ ้าแข็งออกไปนอก
ชายฝั่งทะเลโอคอทสก์ นํานักท่องเที่ยวไปชมก้ อนนํ ้าแข็งที่ลอยมาจากขัวโลกเหนื
้
อ ในช่วง
ปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม เดิมเรื อนี ้ใช้ เพื่อสํารวจนํ ้ามันในรัฐอลาสก้ า เริ่ ม
นํามาใช้ เป็ นกิจกรรมท่องเที่ยวตังแต่
้ ปี 2004 การล่องเรื อแต่ละรอบใช้ เวลา 45 นาที-1
ชัว่ โมง จนสมควรแก่เวลา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ลานสกี อิสระให้ ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานสกี ทัง้ Sled Snow
board หรื อ ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวมากันเป็ นครอบครัว ฮอกไกโด
ขึ ้นชื่อเรื่ องความนจุ่มของหิมะมาก ท่านจะได้ สมั ผัสกับความมนุ่มรายกับผงปุยฝ้ายที่หา
ไม่ได้ จากหิมะที่อื่นๆ นอกจากหิมะที่ฮอกไกโดที่เดียว (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม – ค่าเช่า
อุปกรณ์ตา่ งๆ) ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูเ่ มืองอาซาฮิยาม่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิอนทาวน์
จากนันนํ
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ณ อิออน ทาวน์ (ฝั่ งตรงข้ ามของโรงแรม) ห้ างสรรพสินค้ าขนาด
ใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบน
โตะ ผลไม้ และขนมขึ ้นชื่อของญี่ปนุ่ อย่าง คิทแคท สามารถหาซื ้อได้ ที่นี่เช่นกัน
SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรื อเทียบเท่า
เมืองซัปโปโร -เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี – โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ - ร้ านกาแฟ ฮัลโหล
คิตตี ้ - ช้ อปปิ ้ งทานุกโิ คจิ
รับประทานอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เป็ นเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด
และมีพื ้นที่ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของญี่ปนุ่ ซัปโปโรมีชื่อเสียงระดับโลกในปี 1972 คือ

เที่ยง

เย็น
ที่พกั
วันที่ห้า
เช้ า
10.55 น.
16.15 น.

ช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กเกมส์ฤดูหนาวที่นี่ และเป็ นเมืองที่ร้ ูจกั กันดีในการจัดเทศกาล
หิมะ ราเมน และเบียร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปูยกั ษ์
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็ นเมืองท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางส่วนของ
เมืองตังอยู
้ บ่ นที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ
ซึง่ เป็ นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง
“คลองโอตารุ” หรื อ “โอตารุอนุ งะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็ นร้ านอาหารเรี ยงรายอยู่
ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งนี ้สร้ างเมื่อปี 1923 โดยสร้ างขึ ้นจากการ
ถมทะเล เพื่อใช้ สําหรับเป็ นเส้ นทางการขนถ่ายสินค้ ามาเก็บไว้ ที่โกดัง แต่ภายหลังได้ เลิก
ใช้ และมีการถมคลองครึ่งหนึง่ เพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แล้ วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว มีการสร้ างถนนเรี ยบคลองด้ วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ ากว้ างประมาณ 2 เมตร
ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โอตารุ เป็ น หนึ่งในร้ านค้ าที่ใหญ่ที่สดุ
ของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ในญี่ ปนุ่ โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็ นอีก
หนึง่ ในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ เมือง
จากนันชม
้ โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ ตังอยู
้ ่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้ านการเป่ าแก้ ว
มายาวนาน โดยในอดีตนันจุ
้ ดประสงค์ของการเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ นทุ่นให้ เรื อ แต่ปัจจุบนั นี ้
เป้าหมายของการเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ นของใช้ หรื อของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ
เป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สดุ ของเมือง โดยก่อตังขึ
้ ้นตังแต่
้ ปี 1901 ท่ามกลางโรง
เป่ าแก้ วที่มีอยูม่ ากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของโรงงานแห่งนี ้ก็คือโคมไฟแก้ ว
และลูกบอลแก้ วนัน่ เอง นอกจากนี ้ยังมีสอนวิธีการเป่ าแก้ วให้ กบั นักท่องเที่ยวด้ วย
นําท่านสู่ ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ ตนู แมวชื่อ
ดัง คิตตี ้ ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย อิสระช้ อปปิ ง้ ถนนทานุกิโคจิ
เป็ นย่านการค้ าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื ้นที่ทงหมด
ั้
7 บล็อก ภายในนอกจากจาก
จะเป็ นแหล่งรวมร้ านค้ าต่างๆ อย่างร้ านขายกิโมโน เครื่ องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์ แล้ ว
ยังมีร้านอาหารมากมาย ทังยั
้ งเป็ นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่ นด้ วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์
และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้ อนดองกี ร้ าน 100 เยน นอกจากนันที
้ ่นี่ยงั มีการตกแต่งบน
หลังคาด้ วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่อีกด้ วย
อิสระรับประทานอาหารเย็น
T MARK SAPPORO หรื อเทียบเท่า
สนามบินชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
เดินทางถึงเมืองไทย พร้ อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
ช้ อปปิ ้ งจุใจ ทานุกโิ คจิ เที่ยวทุกวัน ไม่ มีวันอิสระ
เดินทางกับคนรู้ จริงเรื่ องฮอกไกโด
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

09-13 มกราคม 2561

38,888.-

8,900.-

13-17 มกราคม 2561

38,888.-

8,900.-

25-29 มกราคม 2561

38,888.-

8,900.-

30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2561

38,888.-

8,900.-

31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2561

38,888.-

8,900.-

14–18 กุมภาพันธ์ 2561

39,999.-

8,900.-

21-25 กุมภาพันธ์ 2561

38,888.-

8,900.-

22-26 กุมภาพันธ์ 2561

38,888.-

8,900.-

04–08 มีนาคม 2561

38,888.-

8,900.-

08–12 มีนาคม 2561

38,888.-

8,900.-

21–25 มีนาคม 2561

38,888.-

8,900.-

** ปล. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ // ราคาเด็กตํา่ กว่ า 2 ปี (Infant) 9,000 บาท/ท่ าน**
**ราคานี้ไม่ รวมค่ าทิปไกด์ 1,000 บาท/ท่ าน/ทริป**
.8ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ ว สี่โมงเย็นก็มืดแล้ ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิ ดเร็ ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาให้ ดี และถ้ าเที่ยวกลางแจ้ ง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นต้ องระวัง แว่นควรจะต้ องมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างจ้ าสะท้ อนเข้ าตาได้
* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *

** ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง **
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า การบริ การของรถบัสนําเที่ยวญี่ ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง มิ
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆ
้ เป็ น
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี นํ ้ามัน
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี ้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้ องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ
ุ่ ประกาศยกเว้ นการยื่นวีซ่า
× ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ กรณีประกาศให้ กลับมายื่นร้ องขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปนได้
เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทยสําหรับผู้ที่ประสงค์พํานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปนุ่ ประกาศให้ ยื่นวีซา่ ตามเดิม ผู้เดินทางจะต้ องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นร้ องขอวีซา่
้ าหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีนํ ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนันๆกํ

× ค่าภาษี นํ ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่ าทิปมัคคุเทศก์ , คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่ าน/ทริป, ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน
× ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึน้ ตํ่า 34 ท่ าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้ คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ ท่านต่อไป ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน :
 มัดจําท่ านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณี ลกู ค้ าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจํานวน
 ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน
 หากไม่ชําระมัดจํ าตามที ก่ ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ งั่ ให้ลูกค้าท่านอืน่ ที ร่ ออยู่
 หากชําระไม่ครบตามจํ านวน บริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิ กการเดิ นทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงือ่ นไข
 เมื อ่ ท่านชําระเงิ นไม่ว่าจะทัง้ หมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขและข้อตกลงต่างๆที ไ่ ด้ระบุไว้ทงั้ หมดนี ้
แล้ว
 หากชําระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ ว โปรดส่ งสําเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 ส่ งรายชื่อสํารองที่น่ั ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่ าต้ องการ
เดินทางท่ องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ
เพื่อใช้ ในการจองตั๋วเครื่ องบินทั้งสิน้

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป และเหลือหน้ ากระดาษอย่างตํ่า 2 หน้ าหากไม่
มัน่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ ทกุ กรณี และกรณีที่
กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง
้ ้น
หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วน
ต่างที่สายการบิน และบริ ษัททัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดที่น่ ังของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไป
แทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว (กรณีตวั๋ REFUND ได้ ) ผู้เดินทางต้ องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) และห้ องคู่ (Twin /
Double) และ ห้ องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกัน
 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมาก และห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องสัมภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)

 สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชันประหยั
้
ด/
Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้ องชําระใน
ส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
้ ้ขึ ้นอยู่กับ
 กรณีท่ีต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่ามาตรฐานได้ ทังนี
ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้ จ่ายที่สมั ภาระนํ ้าหนักเกิน (ท่านต้ องชําระใน
ส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
 ทางบริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรั บทราบ ก่ อนการเดินทาง)
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใดๆ ก็
ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ ท่ นี อกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ ฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ น
สําคัญ
2. หากท่ านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั ทังๆ
้
ที่สายการบิน หรื อในส่วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้ บริ การอยู่เป็ นปกติ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด หรื อบางส่ วนให้ กับท่ าน
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้ าชมได้ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่ คืน
ค่ าใช้ จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้ จ่ายไปล่วงหน้ าแล้ ว
4. บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด หรื อบางส่ วนให้ กับท่ าน ในกรณีดงั นี ้
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมือง ห้ ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่งของห้ ามนําเข้ าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสียด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามเดินทาง

 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา่ อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมือง ให้ กับชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวที่พํานักอยู่ใน
ประเทศไทย

จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะพํานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะ
ด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุ รกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่ อไปนี ้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทฯจัดการให้ )
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทจัดการให้ )
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทฯ จัดการให้ )
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สําหรั บกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปนุ่ จะต้ องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้ าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ ปนุ่ มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่ อนทําการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ าและ
บริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเลื่อนการเดินทาง หรื อปรั บราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีท่ มี ีผ้ ูร่วมคณะไม่ ถงึ 30 ท่ าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทังหมด
้
7. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สํารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้ อย
แล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมให้ บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วีลแชร์ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่ างน้ อย 7 วันก่ อนการเดินทาง
มิฉะนันบริ
้ ษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ ในการให้ คําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จดั กํากับเท่านัน้
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้
เป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1 ห้ องพักคู่ และ 1 ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่คา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ ปุ่น หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้ เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้ อปปิ ง้ แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ ที่ต้องเร่งรี บ เพื่อให้ ได้ ทอ่ งเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด
้ มิอาจเพิ่มเวลา
15. การบริ การของรถบัสนําเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนันๆ
ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆเป็
้ นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
ใบจองทัวร์ / BOOKING FORM

รายการทัวร์ .................................................................................. วันเดินทาง........................................
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร......................................................
จํานวนผู้เดินทางทังหมด.................คน
้

(ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี ..............ท่าน)

จํานวนห้ องพักที่ใช้ ทงหมด.............ห้
ั้
อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุ ณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่ างถูกต้ องตามหนังสือเดินทาง เรี ยงตามห้ องพัก)
ลํ า ดั
บ
1
2

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด (ว/ด/ป)

3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ

กรุณาแจ้ งความประสงค์อื่นตามที่ทา่ นต้ องการ อาทิเช่น

อาหาร

 ไม่ทานเนื ้อวัว  ไม่ทานเนื ้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต

รายละเอียดอื่นๆ ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ข้ าพเจ้ ารั บทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรี ยบร้ อยแล้ ว

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง
(..............................................................)

