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วันแรกของการเดินทาง

กรุ งเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ

20.30 น. พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ C สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่ คอยให้ การ
ต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670

วันที่สองของการเดินทาง
08.00
น.+1

กลางวัน

สนามบินชิโตเซะ – อาซาฮิคาว่ า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์ อาซาฮิ
ยาม่ าไอซ์ พาวิลเลียน – เทศกาลนา้ แข็งโซอุนเคียว

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ จังหวัดฮอกไกโด (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าไทย 2 ชม.) ผ่ านด่ านตรวจคนเข้ า
เมืองและเช็คสัมภาระทุกท่ านแล้ ว นาท่ านสู่ เมืองอาซาฮิคาว่ า (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นา
ท่ านสู่ หมู่บ้านราเมน ชื่อดังในเมืองอาซาฮิคาว่ า ซึ่งเมืองนีข้ นึ ้ ชื่อว่ า ราเมนมีรสชาติอร่ อยติดอันดับ 1 ใน
3 ของเกาะฮอกไกโด อิสระทุกท่ านเลือกรับประทานราเมนตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมง (Cash back ท่ านละ 1,000 YEN)
นาทุกท่ านเดินทางสู่ สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นับว่ ามีช่ ือเสียงและได้ รับความ
นิยมเป็ นอย่ างมากของเมืองอะซะฮิกะวะ เป็ นสวนสัตว์ ท่ ไี ม่ ธรรมดาและแตกต่ างจากสวนสัตว์ ท่ วั ๆไป
ได้ รับความนิยมเพิ่มขึน้ อย่ างรวดเร็วในช่ วงหลายปี ที่ผ่านมานี ้ จนกลายเป็ นสวนสัตว์ ท่ ไี ด้ รับความนิยม
มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และมีผ้ ูเข้ าชมถึงปี ละกว่ า 3 ล้ านคน สวนสัตว์ อาซาฮิยามะแห่ งนี ้ สัตว์ ต่าง ๆ
ไม่ ได้ ถูกกักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ ท่ วั ๆ ไป แต่ ท่ นี ่ ีคุณจะได้ เห็นความคิดสร้ างสรรค์
อันยอดเยี่ยมในการออกแบบที่อยู่ของสัตว์ ด้ วยแนวความคิดที่ว่า สัตว์ ต่าง ๆ ควรจะได้ อาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้ อมที่ดีและเป็ น ไปตามธรรมชาติของสัตว์ นัน้ ๆ เพื่อให้ พวกเขามีความสุข และสามารถแสดง
อุปนิสัยหรือพฤติกรรมตามธรรมชาติของตัวเองได้ อย่ างเต็มที่ พร้ อมทั่งท่ านยังได้ ชมความน่ ารักของ
พาเหรดนกแพนกวินหลากหลายสายพันธ์ ท่ จี ะมาเดินแบบโชว์ ตัวให้ ท่านได้ ชมความน่ ารัก และความ
ฉลาดของหมีข่ ัวโลก ที่ท่านจะไม่ ได้ เห็นตามสวนสัตว์ ท่ วั ๆ ไป นาท่ านเดินทางไปสัมผัสกับความงดงาม
และยิ่งใหญ่ ตระการตาของ คามิคาว่ าไอซ์ พาวิลเลียน ซึ่งเป็ นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์ จากหิมะได้ อย่ าง
สวยงาม ท่ านจะได้ ช่ ืนชมกับผลงานปั ้นการแกะสลัก และการตกแต่ ง อย่ างวิจิตรพิสดารของ
บรรดาเหล่ าศิลปิ นทัง้ หลาย
แล้ วนาท่ านเดินทางสู่ โซอุนเคียว หมู่บ้านเล็กๆ ในตอนเหนือของอุทยานแห่ งชาติไดเซทสึซังเป็ นสถานที่
ยอดนิยมสาหรับการเดินเล่ น ไต่ เขา และทากิจกรรมกลางแจ้ งต่ างๆ
แล้ วนาท่ านสู่เมืองโซอุนเคียว นาท่ านเข้ าชม เทศกาลแกะสลักนา้ แข็งโซอุนเคียว Sounkyo Hyobaku
Fastival (On 25 Jan-18 Mar’18)
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รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (2)
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก SOUNKAKU GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่ า
*** เชิญท่ านแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีช่ ือเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่ าในนา้ แร่ นัน้ จะอุดม
ไปด้ วยแร่ ธาตุท่ ที าให้ ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่ างๆได้
***

วันที่สามของการเดินทาง
เช้ า

กลางวัน

อะบาชิริ – ล่ องเรื อตัดนา้ แข็ง – พิพธิ ภัณฑ์ นา้ แข็งขัว้ โลก – พิพธิ ภัณฑ์
เรื อนจา อะคัง – หมู่บ้านไอนุ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่ านเดินทางสู่เมืองอะบาชิริ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.00 ชม.) เพื่อนาท่ านล่ องเรือตัดนา้ แข็ง ซึ่ง
ได้ รับการขึน้ ทะเบียนให้ เป็ นมรดกของฮอกไกโดเมื่อปี พ.ศ. 2547 จาก เมืองมนเบะทสึ ถือเป็ นกิจกรรม
พิเศษในฤดูหนาวที่ไม่ ควรพลาดอย่ างยิ่ง เรื อนาท่ านมุ่งหน้ าไปสูทะเลโอค็อตสก์ ที่ตดิ กับเขตน่ านนา้ ของ
ประเทศรั สเซีย ขณะที่ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศอยู่นัน้ ท่ านก็จะได้ ยนิ เสียงดัง ที่เกิดจากการตัด
นา้ แข็งสร้ างความตื่นตาตื่นใจให้ กับท่ าน ท่ านได้ เห็นทะเลเต็มไปด้ วยแผ่ นนา้ แข็งซึ่งลอยมาจากไซบีเรีย
ล้ อมรอบทุกด้ าน นอกจากนีท้ ่ านยังจะได้ เห็นนกอินทรีย์และแมวนา้ แสนน่ ารัก ตลอดช่ วงการล่ องเรือตัด
นา้ แข็งด้ วย เป็ นประสบการณ์ ท่ ที ุกคนจะสามารถสัมผัสได้ (ใช้ เวลาล่ องเรือ 1 ช.ม.)
(ในกรณีท่ สี ภาพอากาศไม่ เอือ้ อานวย เรือตัดนา้ แข็งอาจจะงดให้ บริการ ทางบริษัทฯ จะคืนให้ ท่านละ
2,700 เยน หรือ ท่ านใดประสงค์ จะเปลี่ยนรายการ ทางบริษัทฯ จะพาท่ านไปตกปลากลางทะเลสาบ
นา้ แข็งแทน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่ านเดินทางสู่พิพธิ ภัณฑ์ นา้ แข็งขัว้ โลก ที่จัดแสดงเกี่ยวกับนา้ แข็งขัว้ โลกเหนือในทะเลโอค็อตสก์ ซึ่งมี
การจาลองการลอยมาของนา้ แข็ง (Ryuhyo) ภายในห้ องอุณหภูมิต่าถึง -15 องศาเซลเซียส และ
นอกจากนีย้ ังมีการแสดงวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่แสดงอยู่ใต้ นา้ แข็ง เช่ นสัตว์ พวกตระกูลหอย พวกปลา
หลากหลายชนิด ผีเสือ้ ทะเล สถานที่แห่ งนีม้ ีทัง้ หมดสองชัน้ ชัน้ 2 ก็จะมีการฉายวิดีโอเกี่ยวกับเรือตัด
นา้ แข็ง และก็ยังมีหอคอยชื่อว่ า Tento obsevatory ที่เราสามารถชมวิวของเมืองอะบาชิริ ภูเขาเท็นโท
แล้ วก็ทะเลโอค็อตสก์ แบบ 360 องศา จากนัน้ นาท่ านชมพิพธิ ภัณฑ์ เรือนจา ที่สร้ างขึน้ ในยุค 1890 เป็ นที่
กักขังอาชญากรอันตรายกว่ าพันคน และยังเคยมีภาพยนตร์ เกี่ยวกับยากูซ่ามาถ่ ายทาจนมีช่ ือเสียง
ระดับประเทศในทศวรรษที่ 1960 โดยผู้กากับอิชิอิ เทรู โอะ และเปิ ดให้ ประชาชนได้ เข้ าชมในปี 1985 โดย
จัดแสดงกลางแจ้ งตัง้ อยู่บริเวณฐานภูเขาเท็นโท(Mount Tento) โดยผู้เข้ าชมจะได้ เห็นถึงชีวิตประจาวัน
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ของนักโทษ(รู ปปั ้นนักโทษในสถานที่ต่างๆ) ห้ องอาบนา้ ห้ องลงโทษ และศาล นิทรรศการจะจัดตาม
อาคารต่ างๆกว่ า 12 อาคาร ซึ่งยังคงเป็ นโครงสร้ างอาคารเรื อนจาเก่ า จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่
เมืองอะคัง เพื่อนาท่ านชมหมู่บ้านไอนุ ที่ใหญ่ ท่ สี ุดในญี่ปุ่น (AINU KOTAN VILLAGE) ซึ่งถือว่ าเป็ นบรรพ
บุรุษดัง้ เดิมของชนชาติญ่ ีปุ่น เป็ นชนเผ่ าพืน้ เมืองบนเกาะฮอกไกโด ชมร้ านค้ าพืน้ เมืองที่เป็ นการ
ดารงชีวิตของชาวไอนุ ให้ ท่านได้ เลือกซือ้ สินค้ าพืน้ เมืองของชาวไอนุ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (5)
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก NEW AKAN HOTEL หรือเทียบเท่ า
*** เชิญท่ านแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีช่ ือเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่ าในนา้ แร่ นัน้ จะอุดม
ไปด้ วยแร่ ธาตุท่ ที าให้ ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่ างๆได้
***

วันที่ส่ ีของการเดินทาง
เช้ า

กลางวัน

ค่า

คุชิโระ – ศูนย์ อนุรักษ์ นกกระเรี ยน – ซัปโปโร – ศาลเจ้ าฮอกไกโด

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่ านเดินทางสู่เมืองคุชิโระ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.00 ชม.) เมืองแห่ งสายหมอก และขุนเขา เพื่อ
นาท่ านสู่ ศูนย์ อนุรักษ์ นกกระเรี ยน อันเลื่องชื่อ หนึ่งในแหล่ งเพาะเลีย้ ง และสงวนพันธุ์นกกระเรี ยนที่
สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น อิสระให้ ท่านได้ ชมนกกระเรียนสีขาวงามสง่ าท่ ามกลางหิมะขาว
โพลนอย่ างที่เคยเห็นในสารคดีชัน้ นา หรือโปสการ์ ดต่ าง ๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่ านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลักของเกาะฮอกไกโด (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4.00 ชม.) นาท่ าน
เดินทางสู่ศาลเจ้ าฮอกไกโด หรื อเดิมชื่อ ศาลเจ้ าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้ สมกับ ความยิ่งใหญ่ ของเกาะ
เมืองฮอกไกโด ศาลเจ้ าชินโตนีค้ อยปกปั กษ์ รักษา ให้ ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้ จะไม่ ได้ มี
ประวัตศิ าสตร์ อันยาวนาน เก่ าแก่ นับพันปี ดังเช่ นภูมิภาคคันโต แต่ ท่ นี ่ ีก็เป็ นที่สาหรั บให้ คนท้ องถิ่นได้
กราบไหว้ ส่ งิ ศักดิ์สิทธิ์ท่ สี ิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้ าแห่ งนี ้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสืบไป
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษบุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ พร้ อมเครื่ องดื่มซอฟต์ ดริง้ แบบไม่ อัน้ (8)
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก DAIWA ROYNET HOTEL SUSUKINO (หรือเทียบเท่ า)

วันที่ห้าของการเดินทาง

คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี – โรงงานเป่ าแก้ ว –
โรงงานช๊ อค โกแลตซัปโปโร – ที่ว่าการอาเภอเก่ าฮอกไกโด –
ช๊ อปปิ ้ ง ย่ านทานุกโิ คจิ
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รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่ าเจริญรุ่ งเรื องในฐานะที่เป็ นเมืองค้ าขายในช่ วงปลายศตวรรษที่ 19
ถึง 20 นาทุกท่ านเดินทางสู่ โรงเป่ าแก้ ว ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีช่ ือเสียงทางด้ านการเป่ าแก้ วมายาวนาน
โดยในอดีตนัน้ จุดประสงค์ ของการเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ นทุ่นให้ เรือ แต่ ปัจจุบันนีเ้ ป้ าหมายของการเป่ าแก้ ว
เพื่อใช้ เป็ นของใช้ หรื อของที่ระลึกแทน นอกจากนีย้ ังมีสอนวิธีการเป่ าแก้ วให้ กับนักท่ องเที่ยวด้ วย ชม
ความสวยงามของแก้ วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้ อมทัง้ เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ จากแก้ วอัน
สวยงามและราคาย่ อมเยาว์ ต่ อด้ วยนาท่ านชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ให้ ท่านได้ ท่องไปในดินแดนแห่ ง
เสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่ อนหวาน ชวนให้ น่าหลงใหล ด้ วยกล่ องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมาย
หลากหลายและงดงามที่จะทาให้ ท่านผ่ อนคลายอย่ างดีเยี่ยม แล้ วนาท่ านสู่โรงงานเป่ าแก้ ว ของฝากที่ขนึ ้
ชื่ออีกอย่ างหนึ่งของเมืองโอตารุท่ ไี ด้ รับวัฒนธรรมมากจากรัสเซียในช่ วงที่ฮอกไกโดเริ่มเปิ ดเกาะให้ ชาว
ต่ าง ชาติเข้ ามาทาการค้ าขายที่น่ ีได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่เมืองซัปโปโร แล้ วนาท่ านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตช็อคโก
แลตที่มีช่ ือเสียงที่สุดแห่ งเกาะฮอกไกโด นอกจากช๊ อคโกแลตอันเลื่อชื่อแล้ ว ที่น่ ียังมีการจัดแสดงต้ น
กาเนิดของช๊ อคโกแลต และวิธีการทาชิโรอิ โคอิบิโตะ ขนมที่ได้ รับความนิยมมากที่สุด และด้ านนอก
อาคารยังมีการจัดตกแต่ งสวนด้ วยตุ๊กตาวงดุริยางค์ ที่จะมาแสดงโชว์ ให้ ทุกท่ านได้ ชมด้ วย ให้ ท่านอิสระ
ถ่ ายรู ปและเลือกซือ้ ช็อคโกแลตที่มีช่ ือเป็ นของที่ระลึก แล้ วนาท่ านผ่ านชมที่ว่าการอาเภอเก่ า ที่สร้ างขึน้
ตัง้ แต่ ปี 1888 ในอดีตได้ ใช้ เป็ นที่ทาการของข้ าหลวงใหญ่ ปกครองอาณานิคม อาคารแห่ งนีไ้ ด้ ถูกบูรณะ
ซ่ อมแซมให้ อยู่ในสภาพดีและเหมือนเดิมกับสมัยก่ อนเพื่อเก็บเอาไว้ เป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมที่สาคัญ
ของชาติภายในมีส่วนที่จัดแสดงรู ปภาพวัสดุ ที่เกี่ยวกับความเป็ นมาของเกาะฮอกไกโด จากนัน้ นาท่ าน
อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ้ งตามอัธยาศัย ณ ถนนทานุกิโคจิ เป็ นย่ านการค้ าเก่ าแก่ ของเมืองซัปโปโร ตัง้ อยู่
ทางด้ านใต้ ของเมือง โดยมีพนื ้ ที่ทัง้ หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจะเป็ นแหล่ งรวมร้ านค้ าต่ างๆ อย่ าง
ร้ านขายกิโมโน เครื่ องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์ แล้ ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทัง้ ยังเป็ นศูนย์ รวมของ
เหล่ าวัยรุ่ นด้ วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนัน้ ที่น่ ียังมีการตกแต่ งบน
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หลังคาด้ วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทัง้ ยังมีศาลเจ้ าทานุกิอันเก่ าแก่ ท่ สี ร้ างขึน้ ตัง้ แต่ ปี 1973 ด้ วย
ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก DAIWA ROYNET HOTEL SUSUKINO (หรือเทียบเท่ า)

วันที่หกของการเดินทาง
เช้ า

ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซะ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (11)
ได้ เวลาอันสมควร นาท่ านเดินทางเข้ าสู่สนามบินชิโตเซะ

10.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
16.30 น. ถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

**********************************************

กาหนดการเดินทาง
20-25 มกราคม 2561
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
3 – 8 มีนาคม 2561

เริ่มต้ นที่

55,900.-
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อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง 20 – 25 มกราคม , 18 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาต่ อท่ าน

ราคารวมตัว๋

ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน/ห้ อง

55,900 บาท

31,900 บาท

เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

50,900 บาท

31,900 บาท

50,900 บาท

31,900 บาท

47,900 บาท

28,900 บาท

เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่
(มีเตียงเสริม)
เด็กอายุ 2-7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียงเสริม)
พักห้ องเดี่ยว จ่ ายเพิ่มท่ านละ

12,000 บาท

วันเดินทาง 3 – 8 มีนาคม 2561
ราคาต่ อท่ าน

ราคารวมตัว๋

ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน/ห้ อง

57,900 บาท

31,900 บาท

เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

52,900 บาท

31,900 บาท
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เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่
(มีเตียงเสริ ม)

52,900 บาท

31,900 บาท

49,900 บาท

28,900 บาท

เด็กอายุ 2-7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียงเสริม)
พักห้ องเดี่ยว จ่ ายเพิ่มท่ านละ

12,000 บาท

***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้ งสาหรับเด็กที่อายุตงแต่
ั ้ 7 ปี ขึ ้นไปต้ องนอนมีเตียง
*** อัตรานี ้รวม: ภาษีน ้ามันของสายการบิน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 60
*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรี ยกเก็บภาษีน ้ามันและภาษี สนามบินเพิ่มเติม
*** การเดินทางในแต่ ละครั ง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสาร จานวน 15 ท่ านขึน้ ไป หากผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ ต่ากว่ า 15 ท่ าน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่ าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง
*** หากท่ านต้ องการอาหารพิเศษ หรือต้ องการระบุท่ นี ่ ังบนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน กรุณาแจ้ ง
พร้ อมตอนจองทัวร์ หรือก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 15 วัน ก่ อนออกตั๋ว เพื่อบริษัทฯ จะได้ ดาเนินการแจ้ งให้ ทาง
สายการบินทราบ แต่ ได้ ตามที่ท่านขอหรื อไม่ ขนึ ้ อยู่กับสายการบินจะพิจารณา***
อัตรานีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่ าพาหนะและนาเที่ยวตามรายการ
ค่ าตั๋วโดยสารเครื่ องบินตามรายการ
ค่ าอาหารตามรายการ
ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
ค่ าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่ าห้ องพักโรงแรม 2 ท่ านต่ อห้ อง
นา้ หนักกระเป๋าเดินทางท่ านละไม่ เกิน 30 กิโลกรัม
ค่ าประกันอุบัตเิ หตุหรือเสียชีวิตด้ วยอุบัตเิ หตุเท่ านัน้ คุ้มครองในวงเงินท่ านละไม่ เกิน 1,000,000 บาท
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(แบบกรุ๊ปทัวร์ ) สาหรั บผู้เดินทางไปพร้ อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่ องเที่ยวกับทัวร์ เท่ านัน้
เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หากลูกค้ าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ มุ ครอง ต้ องทาประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้ าสามารถจัดทาเองได้ หรื อ
กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่ค้ มุ ครองผู้ที่อายุต่า กว่า 6 เดือนหรื อเกิน 75 ปี ขึ ้นไป
 ลูกค้ าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9. แถมฟรี ! Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบัสเท่ านัน้ )
10. ฟรี !! น ้าเปล่าวันละ 1 ขวด
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ค่ าทาหนังสือเดินทาง
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ ระบุไว้ ในรายการ เช่ น ค่ าโทรศัพท์ , ซักรีด
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ไม่ รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /ไกด์ /คนขับรถ ตลอดทิปท่ านละ 2,500 เยน/ท่ าน หรื อประมาณ 750 บาท/ท่ าน
ไม่ มีแจกกระเป๋า
ค่ าภาษีนา้ มันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจาท่ านละ 20,000 บาทต่ อการจองทัวร์ 1 ท่ าน หากท่ านยินดีมัดจาการเดินทางแล้ ว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมัดจาทัง้ หมด (เนื่องจากเป็ นช่ วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิด
ค่ าบริการ 100%) ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทัง้ หมดไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
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เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่ าตั๋วเครื่ องบิน ค่ าโรงแรมล่ วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรี ยกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิก
หรื อไม่ สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทาการคืนค่ามัดจา 20,000.- บาท.
แจ้ งล่วงหน้ า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาตัว๋ ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งล่วงหน้ า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจา 20,000.- บาท และมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มดังนี ้
- กรณีออกตัว๋ แล้ ว บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋ หรื อยึดมัดจาทังหมด
้
(บริษัทฯ ต้ องออกตัว๋ โดยส่วนใหญ่อย่างน้ อย
15 วันก่อนเดินทาง)
- กรณีตดิ ธุระส่วนตัว หรื อกรณีใดๆก็ตาม ขอยึดมัดจาทังหมด
้
แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง หรื อไม่ใช้ บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่วา่ กรณีได ๆทังสิ
้ ้น
การสะสมไมล์ ของสายการบิน
* การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ ในเครื อ Star
Alliance ได้ 50% เช่นกัน

กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋ าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้ ) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ ท้องเครื่ องบิน น ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม (หากน ้าหนักเกิน ทาง
สายการบินอาจจะเรี ยกเก็บค่าระวางเพิ่มได้ ) ควรใส่กญ
ุ แจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผู้โดยสารชันประหยั
้
ดหรื อ Economy Class Passenger)
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* กระเป๋ าสาหรับหิ ้วขึ ้นเครื่ อง สายการบินอนุญ
ุ าตให้ ได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25
เซ็นติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ ้ว)
* ในบางสายการบิน มีบนิ ภายใน อนุญาตให้ โหลดใต้ ท้องเครื่ องได้ แค่ทา่ นละ 1 ใบ/ท่านเท่า นัน้ และ หิ ้วขึ ้นเครื่ องได้ 1 ใบ/ท่าน
เช่นกัน
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลกู ค้ าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า เนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากว่ามีการนาสิ่งของผิดกฎหมาย หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสียด้ วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว หรื อโดนปฎิเสธการเข้ าเมืองทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่าง
ด้ าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย หรื อเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ในระหว่างการทาทัวร์
9. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดแล้
ั้
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ ครบถ้ วน
(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษัทฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้ า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก
ข้ อให้ ทุกท่ านข้ อมูลตอบความจริง แล้ วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที่)

1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์ .................................................................................................................

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผู้จองทัวร์ ........................................................................................................................

3. จานวน ผู้เดินทาง ........................... ท่ าน ผู้ใหญ่ ..............ท่ าน เด็ก...............ท่ าน
***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้ งสาหรับเด็กที่อายุตงั ้ แต่ 7 ปี ขึน้ ไปต้ องนอนมีเตียง
4. เบอร์ ตดิ ต่ อ ......................................................................................
พร้ อมทัง้ ได้ อ่านรายละเอียดเงื่อนการเดินทางทัง้ หมด โดยครบถ้ วน

5. ประเภทห้ องพัก
3.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (TWN) ............ห้ อง(ปกติจะเป็ นแบบ 2 เตียง) หรื อ (DBL) ............ห้ อง
3.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ …….....ห้ อง
3.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ …….....ห้ อง (มีเตียง)
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3.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ …….....ห้ อง (ไม่ มีเตียง)
3.5 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
3.6 ห้ องพัก 1 ท่ าน (SGL) ………ห้ อง

6. อาหาร

ไม่ ทานเนือ้ วัว

ไม่ ทานเนือ้ หมู

ไม่ ทานสัตว์ ปีก

ทานมังสาวิรัส

อื่นๆ............................................................

7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรื อไม่

ไม่ เคย

เคย ประเทศ.......................................................

8. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์ คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได้ 50% (ถ้ ามี) ...............................

9. ต้ องการเลือกที่น่ ัง

ริมทางเดิน

ริมหน้ าต่ าง อื่นๆ.................................................

(ทางบริษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งไปทางสายการบิน แต่ยงั ไม่สามารถการันตีได้ เลย)

ลงชื่อ ผู้จอง.....................................................................................................
*** กรุ ณาส่ งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ต ผู้เดินทางภายใน 7 วัน หลังจากทาการจอง และเก็บพาสปอร์ ตตัวจริงก่ อนเดินทาง 7
วัน**
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