ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไมมีวนั อิสระ
ชมซากุระ บานสะพรั่งทั่วเกาะฮอกไกโด
สัมผัสความนารัก ของสัตวเมืองหนาว ณ สวนสัตวอาซาฮิยามา
ลิ้มรสความอรอยของราเมนตนตํารับที่ หมูบานราเมน
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
ซิตี้ทวั รซัปโปโร หอนาฬิกา สวนโอริ ตึกรัฐบาลเกา
ชอปปงจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ และ อิออนทาวน
เดินทางกับคนรูจริงเรื่องฮอกไกโด
พิเศษ!!! บุฟเฟตขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
วันเดินทาง
ราคาผูใหญ
พักเดี่ยว
11-15 เมษายน 2561 (วันสงกรานต)
45,888.8,900.12-16 เมษายน 2561 (วันสงกรานต)
46,888.8,900.18-22 เมษายน 2561
31,888.8,900.19-23 เมษายน 2561
31,888.8,900.25-29 เมษายน 2561
31,888.8,900.26-30 เมษายน 2561
31,888.8,900.02-06 พฤษภาคม 2561
32,888.8,900.03-07 พฤษภาคม 2561
32,888.8,900.05-09 พฤษภาคม 2561
32,888.8,900.09-13 พฤษภาคม 2561
29,888.8,900.10-14 พฤษภาคม 2561
29,888.8,900.12-16 พฤษภาคม 2561
29,888.8,900.16-20 พฤษภาคม 2561
27,888.8,900.17-21 พฤษภาคม 2561
28,888.8,900.19-23 พฤษภาคม 2561
29,888.8,900.23-27 พฤษภาคม 2561
28,888.8,900.24-28 พฤษภาคม 2561
28,888.8,900.26-30 พฤษภาคม 2561
29,888.8,900.30 พฤษภาคม-03 มิถนุ ายน 2561
28,888.8,900.31 พฤษภาคม-04 มิถนุ ายน 2561
28,888.8,900.02-06 มิถนุ ายน 2561
28,888.8,900.06-10 มิถนุ ายน 2561
23,888.8,900.07-11 มิถนุ ายน 2561
27,888.8,900.09-13 มิถนุ ายน 2561
28,888.8,900.13-17 มิถนุ ายน 2561
28,888.8,900.-

กรุปไซส
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ // เด็กอายุตา่ํ กวา 2 ป (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานี้ไมรวมคาทิปไกด 1,000
บาท/ทาน/ทริป
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 น
23.55 น
วันที่สอง

08.20 น.

เที่ยง

พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA
X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุน เที่ยวบินที่ XJ620
(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
สนามบินชิโตเซะ – บอน้ําสีฟา - อาซาฮิคาวา - หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - สวนสัตวอาซาฮิยามา - อิออน
ทาวน

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว จากนั้น
เดินทางสู สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ บอน้ําสีฟา (Blue Pond) ตั้งอยูฝงซายของแมน้ํา Bieigawa ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของเมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสีของน้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อน
เพื่อปองกันไมใหโคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ้นเมื่อป 1988 ไหลเขาสูเมือง ไฮไลท!!! ชมน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอ
น้ําตามธรรมชาติทั่วไป และตอไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ นําทาน
เดินทางสู หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเปนเอกลักษณและไดรับการกลาวขานถึงความ
อรอยมายาวนานกวาทศวรรษ หมูบานราเมนอาซาฮิคาวาไดถือกําเนิดขึ้นในป 1996 โดยรวบรวมรานราเมนชื่อดังของ
เมืองอาซาฮิคาวาทั้ง 8 รานมาอยูรวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว เสมื อน !!ไฮไลท หมูบานราเมนที่รวบรวมรานดัง
ขั้นเทพไวในที่เดียว!! และยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเปนมาขอหมูบานแหงนี้ใหสําหรับผูที่สนใจไดมา
ศึกษาอีกดวย ทุกๆ รานจะสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของรานตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา เชน ราน
Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเปนราเมนเจาที่เกาแกที่สุดในอาซาฮิคาวา หรือจะเปนราน
Ramen Shop Tenkin ที่เชื่อมั่นในน้ําซุปของตัวเองวาเปนหนึ่งไมแพใครที่สําคัญ ราเมง ถือเปนอาหารเมนูยอดนิยม
ของคนญี่ปุน เพราะดวยความที่กินงายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเปนที่ถูกใจของคนญี่ปุนทุกเพศทุกวัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมง
นําทานสู สวนสัตวอาซาฮิยามา (Asahiyama Zoo) เปนสวนสัตวที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวา
กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่ ง ทางสวนสั ต ว อ นุ ญ าตให ผู เ ข า ชมได เ ข า ชมสั ต ว น านาชนิ ด จากหลากหลายมุ ม มอง เป น
เอกลักษณที่ไมเหมือนสวนสัตวแหงอื่นๆ !!!ไฮไลท ไดแก อุโมงคแกวผานสระวายน้ําของเหลาเพนกวิน และโดม
แกวขนาดเล็กที่อยูตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาปา ผูเขาชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน สวนสัตวแหงนี้ยัง
เปนสวนสัตวแหงแรกที่มีการจัดใหนกเพนกวินออกเดินในชวงฤดูหนาว จากนั้นนําทานชอปปง ณ อิออน ทาวน อา

เย็น
ที่พัก
วันที่สาม
เชา

เที่ยง

ซาฮิคาวา (ตรงขามโรงแรม) หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกาวา อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก
กัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุน อยาง คิทแคท สามารถหาซื้อไดที่นี่เชนกัน
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน
SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงเปาแกวคิตาอิชิ - รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – รานสินคามือสอง ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเลตท - ชอปปงทานุกิโคจิ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาดต่ําของ
ภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร
ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู
ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแหงนี้สรางเมื่อป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใชสําหรับ
เปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทําถนนหลวงสาย
17 แลวเหลืออีครึ่งหนึ่งไวเปนสถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดง
เป น ทางเดิ น
เทากวางประมาณ 2 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู
นําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปน !!!ไฮไลท หนึ่งในรานคาที่ใหญที่สุดของ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ก ล อ งดนตรี ใ นญี่ ปุ น โดยตั ว อาคารมี ค วามเก า แก ส วยงาม และถื อ เป น อี ก หนึ่ ง ในสถานที่ สํ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตรเมือง

ชม โรงเป า แก ว คิต าอิ ชิ ตั้ง อยู ในเมือ งโอตารุ เมื อ งที่ มี ชื่ อเสี ยงทางด านการเปา แก วมายาวนาน โดยในอดี ต นั้ น
จุดประสงคของการเปาแกวเพื่อใชเปนทุนใหเรือ แตปจจุบันนี้เปาหมายของการเปาแกวเพื่อใชเปนของใชหรือของที่ระลึก
แทน ซึ่งโรงเปาแกวคิตาอิชิเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุดของเมือง โดยกอตั้งขึ้นตั้งแตป 1901 ทามกลางโรงเปา
แกวที่มีอยูมากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงนี้ก็คือโคมไฟแกวและลูกบอลแกวนั่นเอง นอกจากนี้
ยังมีสอนวิธีการเปาแกวใหกับนักทองเที่ยวดวย เดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ
ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย นําทานชอปปง ณ รานสินคามือสอง
ภายในรานจะมีจําหนายสินคาสภาพดี อาทิ กระเปา นาฬิกา รองเทา และขาวของเครื่องใชตางๆ ภายในบาน เครื่องจาม
ชาม ชุดกาแฟ ซึ่งสวนใหญ เปนสินคาที่ผลิตและจําหนายในประเทศญี่ปุน อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย นํา
ทานสู ดิวตี้ฟรี อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นสู มิตชุยเอา
เลตท เปนแหลงชอปปงที่มีพื้นที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด มีสินคาแบรนดตางๆ จําหนายเสื้อผาผูหญิง ผูชาย

เย็น

เด็ก กระเปา รองเทา และมีรานอาหารใหเลือกมากมาย อิสระชอปปง ถนนทานุกิโคจิ เปนยานการคาเกาแกของเมือง
ซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน เครื่อง
ดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ทั้งยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เนื่องจากมี
เกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองกี ราน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแตงบนหลังคาดวย
ตุกตาทานุกิขนาดใหญ
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ

ที่พัก

QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สี่

ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ– มิตซุยเอาเลท - ศาลเจาฮอกไกโด – ชอป
ปงซูซูกิโนะ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เที่ยง

จากนั้นนําทานสู ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด เปนอาคารสีแดงอิฐ สรางในป 1888 นับเปนอาคารขนาดใหญแหง
หนึ่งในไมกี่อาคารของญี่ปุนในสมัยนั้น ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก
และสวนหยอมที่รมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย อาคารแหงนี้เคยเปนที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัย
บุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปจจุบันเปดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผานชม
หอนาฬิกาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬิกาสรางขึ้นจากไม ออกแบบและบริจาคใหโดยรัฐบาลสหรัฐ ในป 1878 สิบป
หลังจากที่มีการสรางเมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในป 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง Boston นําทาน
ชม สวนโอโดริ ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองที่ตั้งอยูทางดานตะวันออกและกวางไปจนถูกฝงตะวันตกของตัวเมืองเปน
สวนสาธารณะที่แบงตัวเมืองเปนซีกเหนือใต มีถนนตัดผานเปนชวงๆ ภายในมีสวนไมดอกไมประดับปลูกไวงดงาม
รวมทั้งน้ําพุ และงานประติมากรรมกลางแจงตั้งไวใหชมสลับกับมานั่งที่มีใหเลือกนั่งพักผอน ทานสามารถขึ้นลิฟทสู
SAPPORO TV TOWER เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโรโดยมีสวนโอโดริเปนพระเอกของเมือง (ไมรวมคาขึ้นลิฟท
มีคาใชจายเพิ่มเติม 750 เยน) จากนั้นสู มิตชุยเอาเลตท เปนแหลงชอปปงที่มีพื้นที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด
มีสินคาแบรนดตางๆ จําหนายเสื้อผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเปา รองเทา และมีรานอาหารใหเลือกมากมาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ มิตชุยเอาเลตท
นําทานชม ศาลเจาฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจาซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อใหสมกับความยิ่งใหญของเกาะเมืองฮอกไก
โด ศาลเจาชินโตนี้คอยปกปกษรักษา ใหชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจะไมไดมีประวัติศาสตรอันยาวนาน
เกาแกนับพันป (ในชวงปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม บริเวณนี่ถือเปนจุดชมซากุระที่สวยที่สุด
อีกจุดหนึ่งของซัปโปโร) จากนั้นนําทานสูยาน ซูซูกิโนะ (Susukino) ยานกินดื่ม เที่ยวกลางคืนที่ใหญที่สุดของ

ภาคเหนือในประเทศญี่ปุน และถือเปนยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโรอีกดวย โดยอยูถัดลงมาทางใต
จากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยูรอบๆ สถานีรถไฟใตดิน Susukino ในเวลาค่ําคืนบรรดาปายไฟโฆษณาบนตึก
ตางๆในยานนี้จะเปดไฟประชันกัน สีสันละลานตาดึงดูดลูกคากันเต็มที่ รอบๆบริเวณนี้มีรานอาหาร ภัตตาคาร สถาน
บันเทิงเริงรมยยามราตรี ทั้งไนตคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกวา 4,000 ราน ตั้งอยูในตรอก
ซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึ้นลิฟตไป แตก็มีพนักงานออกมาเรียกลูกคาเสนอเมนูและบริการของรานตนเอง
อยูริมถนนเต็มไปหมด
เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ

ที่พัก

QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หา

สนามบินชิโตเซ – กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน
เหินฟาสู เมืองไทย โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ XJ621
เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปยม
++++++++++++++++++++++++++++++

10.00 น.
15.50 น.

สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋ เครื่องบิน หักคาตัว๋ ออก 9,000 บาท

ฤดูหนาวในญี่ปุนมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทั ฯทราบในวันจองทัวร *
** ทั้งนี้เพือ่ ประโยชนของตัวทานเอง **

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิ
อาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิ นทาง
อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน
 คารถโคชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา
พาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวี
ซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
เดินทางขึ้นต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน :
 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมด
นี้แลว
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการ
เดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และ
อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไม
มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่
กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจาย
สวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกั น จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin /
Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน
 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter)
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระใน
สวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง
ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระใน
สวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ กอนการเดินทาง)
1. รายการอาจมีก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล า ชา ของสายการบิ น โรงแรม ที่ พัก การจราจร
เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวย
สาเหตุใ ดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุ การณที่ น อกเหนือ การควบคุมจากทางบริษั ททัวรฯ ) โดยทางบริษัท จะคํานึง ถึงความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ
2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษั ทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืน
คาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว
4. บริษทั ฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังนี้
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง
 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูใน
ประเทศไทย

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะ
ดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปน
ตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา ขาย
คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคา
และบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกัน
ได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดิ นทางไมผาน
การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหอง
ใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่ม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

