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โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
HB 7904 23.05 – 07:55+1
โทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมูบ่ ้ านราเมง
สวนสัตว์อะซาฮิยามะ – ช้ อปปิ งถนนเฮวะ – อิออนมอลล์
โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ”
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –JCT DUTY
อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั งวัน
อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั งวัน
ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
HB 7905 09:55 – 16:35

เช้ า

เทียง

คํา

โรงแรมทีพัก
ART ASAHIKAWA HOTEL
หรื อเทียบเท่า
APA HOTEL & RESORT
HOTELหรื อเทียบเท่า
APA HOTEL & RESORT
HOTELหรื อเทียบเท่า
APA HOTEL & RESORT
HOTELหรื อเทียบเท่า
-

วันที1 กรุ งเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 น. คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั น4สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์ เตอร์ สายการบินAsia Atlantic Airlinesพบเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
23.05 น.
ออกเดินทางสู่เมืองซัปโปโรประเทศญีปุ่นโดยสายบินAsia Atlantic Airlines เทียวบินที HB7904(ใช้ระยะเวลาใน
การเดิ นทางประมาณ 6.50 ชัวโมง)
*บริการอาหารร้ อน และเครืองดืมบนเครือง
วันที2 ชิโทเซ่ -อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์ อะซาฮิยามะ-ช้ อปปิ งย่ านถนนเฮวะ
อิออนมอลล์
07.55 น.
เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว (เวลาทีญีปุ่น เร็ วกว่ าเมืองไทย 2
ชัวโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)***สําคัญมาก!! ประเทศญีปุ่นไม่ อนุ ญาต
ให้ นําอาหารสด จําพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ ***
นําท่านเดินทางสู่ อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมืองซัปโปโร เป็ นเมือง
หนึงในบริ เวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมืองแห่งนี อุดมไปด้ วยแม่นํ าลําธารหลายสายและล้ อมรอบไปด้ วยภูเขา
และยังเป็ นเมืองทีหนาวทีสดุ ของญี ปนุ่ แล้ วนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมงเป็ นหมู่บ้านทีรวมร้ านราเมนชื อดังของ
เมืองจํานวน 8 ร้ านไว้ ภายในหมู่บ้านแห่งนี ซึงมีประวัติความเป็ นมาอันยาวนานตั งแต่หลังสงครามโลกครั งที2 โดย
การผสมผสานบะหมีหลายชนิดของจีน และเปิ ดหมูบ่ ้ านราเมนขึ นในปี 1996 เพือเผยแพร่อาหารทีเป็ นความภาคภูมิใจ
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ของเมืองอะซาฮิกาวะให้ เป็ นทีร้ ูจกั ในวงกว้ าง นอกจากนั นภายในบริ เวณหมู่บ้านยังมีศนู ย์การค้ า และศาลเจ้ าเพือให้
คูร่ ักมาขอพรเพือให้ ชีวิตคูร่ ้ อนแรงเหมือนนํ าซุปและยืนยาวเหมือนเส้ นบะหมีจากเทพเจ้ า 2 องค์
อิสระอาหารเทียง ณ หมู่บ้านราเมง
นําท่านชม สวนสัตว์ อะซาฮิยามะ(Asahiyama Zoo) เป็ นสวนสัตว์ทีมีชือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวะ
กลางเกาะฮอกไกโด ซึง ทางสวนสัต ว์ อนุญ าตให้ ผ้ ูเ ข้ า ชมได้ เข้ า ชมสัตว์ น านาชนิ ด จากหลากหลายมุมมอง เป็ น
เอกลักษณ์ ทีไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอืน ๆ ไฮไลท์ ได้ แก่ อุโมงค์แก้ วผ่านสระว่ายนํ าของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้ ว
ขนาดเล็กทีอยู่ตรงกลางของโซนหมีขั วโลกและหมาป่ า ผู้เข้ าชมจะมองเห็นได้ อย่างชัดเจน ในส่วนของนิทรรศการจะ
แสดงเกียวกับสัตว์ป่าพื นเมืองของฮอกไกโดเช่น กวาง นกอินทรี เครน หมาป่ า และสัตว์อืน ๆ จากทัวทุกมุมโลก เช่น
หมีขั วโลกลิง แมวใหญ่ และยีราฟอิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ งย่านใจกลางเมืองบริ เวณ ช้ อปปิ งย่ านถนนเฮวะ(Heiwa Dori)
เป็ นถนนคนเดินหลักของเมืองอะซาฮิกาวะ สองข้ างทางเต็มไปด้ วยร้ านค้ าทัวไป ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านแบรนด์เนม และ
ในฤดูร้อนจะมีแผงขายของสด ผักผลไม้ และอืน ๆ มาเปิ ดขายกันอย่างคึกคัก ซึงถนนแห่งนี เป็ นแนวแบ่งเขตระหว่าง
ย่านธุรกิจทางฝั งตะวันออก กับย่านร้ านอาหาร และคลับ บาร์ ทางฝั งตะวันตก เริ มเปิ ดตั งแต่ปี 1972 นับเป็ นแห่งแรก
ของญีปนที
ุ่ จดั ให้ เป็ นถนนคนเดินแบบถาวร และยังมีระบบทําความร้ อนทีพื นเพือไม่ให้ นํ าแข็งจับจนลืนในช่วงฤดูหนาว
อีกด้ วย และท่านสามารถเดินข้ ามฝั งถนนมายัง อิออนมอลล์ (Aeon Mall) เป็ นห้ างสรรพสินค้ าที นิยมในหมู่
นักท่องเทียวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรู ปแบบที ทนั สมัยสไตล์ญีปุ่น มีร้านค้ าทีหลากหลายมากกว่า 150 ร้ าน
จําหน่ายสินค้ าแฟชัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้ าน นอกจากนี ยังมีร้านเสื อผ้ าแฟชันมากมายเช่น MUJI,
100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์ มาร์ เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้ น ซึงบางร้ านไม่ต้อง
เสียภาษี สินค้ าสําหรับนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ส่วนร้ านอาหารก็มีให้ เลือกมากมายจําหน่ายอาหารหลายประเภท
ร้ านกาแฟ และศูนย์อาหารบริ การ
อิสระอาหารคํา ภายในศูนย์ อาหารของอิออนมอลล์
พักที ART ASAHIKAWA หรื อระดับเดียวกัน

วันที3 โรงงานชอคโกแลตอิชิยะ-โอตารุ -พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรีและเครื องแก้ ว
JTC DUTY FREE -ซัปโปโร
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางต่อไปยัง โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ” (Ishiya Chocolate Factory) ท่านสามารถชมขั นตอนการ
ทําชอคโกแลตทีขึ นชือของเมืองซัปโปโรโดยเฉพาะSHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ ชอคโกแลตขาวทีเป็ นทีนิยมทัวทั ง
เกาะฮอกไกโด และพิพิธภัณฑ์ชอคโกแลต ชมถ้ วยชามทีใช้ สําหรับใส่ชอคโกแลตทีมีความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์
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และเหล่าของเล่นย้ อนยุคทีทําให้ คณ
ุ ๆ ต้ องแอบอมยิ มอยู่ในใจและรู้ สกึ เหมือนย้ อนเวลากลับไปในอดีตอีกครั ง และ
แนะนําให้ ท่านชิมชา หรื อกาแฟร้ อนของทีนี พร้ อมทั งสังขนมเค้ กแสนอร่ อยราดด้ วยชอคโกแลตเข้ มข้ น ในส่วนทีเป็ น
คอฟฟี ช๊อฟ บริ เวณชั น 2 ของอาคารทรงสไตล์ยโุ รป(อิ สระให้ท่านถ่ายรู ปบริ เวณด้านนอก ไม่รวมตัวค่าเข้าชมภายใน)
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าทีเจริ ญรุ่งเรื องในฐานะทีเป็ นเมืองค้ าขายในช่วงปลายศตวรรษที 19 ถึง
20 และยังเป็ นเมืองมีชือเสียงเกียวกับการทําเครื องแก้ วทีสวยงาม และมีสไตล์รูปทรงอันเป็ นเอกลักษณ์
อิสระอาหารเทียง
นําท่านชม คลองโอตารุ สญ
ั ลักษณ์ของเมืองโอตารุทีได้ รับความนิยมถ่ายภาพ มีฉากหลังเป็ นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง
โดยคลองโอตารุสร้ างเสร็ จในปี 1923 ถือว่าเป็ นคลองทีเกิดจากการถมทะเล ใช้ เป็ นเส้ นทางขนถ่าย สินค้ าจากเรื อใหญ่
ลงสูเ่ รื อขนถ่าย แล้ วนําสินค้ ามาเก็บไว้ ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และถมคลองครึ งหนึงทําเป็ นถนนหลวงสาย
17 ส่วนทีเหลือไว้ ครึ งหนึงก็ได้ ทําการปรับปรุ งเป็ นสถานทีท่องเทียว ทั งยังปรับปรุ งทางเดินเลียบคลองด้ วยอิฐสีแดง
อิสระให้ ท่านรู ปเป็ นทีระลึก จากนั นอิสระให้ ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุ ตามอัธยาศัย เช่น พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี
และเครืองแก้ วทีรวบรวมกล่องดนตรี และเครื องแก้ วอันงดงามและหายากไว้ มากมาย ท่านสามารถเลือกซื อและเลือก
ชมสินค้ าพื นเมืองงานฝี มือต่าง ๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาแก้ ว ชาม แก้ ว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับร้ านขายกล่องดนตรี ซึงมี
กล่องดนตรี ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลือกเพลงต่าง ๆ ได้ ด้วยตัวของท่านเอง ร้ านขายเครื องแก้ ว
ทีมีตั งแต่กระดิ งแก้ วอันจิ วไปจนถึงโคมระย้ า ร้ านขายขนมอบต่างๆทีท่านสามารถชิ มตามใจชอบโดยเฉพาะร้ าน
KITAKAROซึงมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ให้ อร่ อยจนลืมอ้ วนกันเลยทีเดียว และเหมาะทีจะซื อของฝากเป็ น
อย่างดี และยังมีอีกหนึงร้ านทีทา่ นต้ องมีเวลากับร้ านนี คือร้ าน LeTAOร้ านชีสเค้ กแสนอร่ อย ด้ วยบรรยากาศในร้ าน
ตกแต่งด้ วยไม้ ทีแสนอบอุน่ ขับกล่อมด้ วยเพลงสากลแบบมิวสิคบ๊ อกซ์นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโรเมืองหลวงของ
เกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการปกครองของเกาะ ซึงเปรี ยบเสมือนประตูสู่ เกาะฮอก
ไกโด และเคยเป็ นสถานทีจดั โอลิมปิ คฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีมีชือเสียงเป็ นอย่างมากนําท่านสู่ JTC DUTY FREE
ชอปปิ งสินค้ าปลอดภาษี ตา่ งๆ ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารคํา
พักที APA HOTEL & RESORT HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที4 อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั งวัน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
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อิ ส ระให้ท่า นท่อ งเที ย วเมื อ งซัป โปโรตลอดทั ง วัน ซึ ง มี ส ถานที ท่อ งเที ย วที น่า สนใจมากมาย ตามรายละเอี ย ด
ด้านล่าง โดยท่านสามารถใช้บริ การขนส่งสาธารณะ ทังทางรถไฟใต้ดินและรถประจํ าทาง หรื อจะช้อปปิ งตามย่าน
ต่าง ๆ ในย่านใจกลางเมื องซัปโปโร
สถานทีท่องเทียว- อดีตอาคารทีว่าการของฮอกไกโด(Former Hokkaido Govt. Office Building)(ตึกอิฐแดง) เป็ นตึกสไตล์นีโอบารอค มีลกั ษณะ
พิ เ ศษที มี ห ลัง คายอดแหลมและกรอบหน้ า ต่า งเป็ นเอกลัก ษณ์
เปรี ยบเสมือนอนุสาวรี ย์การบุกเบิกของฮอกไกโด ปั จจุบนั ได้ รับการ
ขึ นทะเบียนเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
- หอนาฬิกาประจําเมือง (CLOCK TOWER)เป็ นหอนาฬิกาที
ดํารงอยูใ่ นฐานะสัญลักษณ์ของซัปโปโร มีหน้ าปั ดนาฬิกาทั งสีด้าน
ทีทําจากอเมริ กา ปั จจุบนั ถือเป็ นหอนาฬิกาที เก่าแก่ทีสดุ ของญี ปนุ่
และเป็ นสถานที นักท่องเที ยวทัวโลกรู้ จัก และนิยมถ่ายรู ปเป็ นที
ระลึก
- บริ เ วณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade) ซึงเป็ น
สวนหย่อมขนาดใหญ่ ตั งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร มีความยามถึง
1.5 กิโลเมตร บริ เวณเกาะกลางมีสวนหย่อมขนาดใหญ่ และยัง
เป็ นทีตั งของหอคอยส่งสัญญาณซัปโปโรSAPPORO TOWERซึง
สามารถขึ นไปชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองซัปโปโรได้ เลยทีเดียว
ซึงบริ เวณนี ในช่วงงาน เทศกาลหิมะซัปโปโร(Hokkaido Snow
Festiva) ครั งที 69 ประจําปี 2018 (จัดขึ นในระหว่างวันที 5-11
กุมภาพันธ์ ) ซึงเป็ นงานเทศกาลฤดูหนาวสุดยิ งใหญ่ประจําปี ของ
เมืองฮอกไกโดทีจัดขึ นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็ นงาน
เทศกาลที ได้ รับความสนใจจากผู้คนทั งในและต่างประเทศเป็ น
จํ านวนมาก ซึงแต่ละปี จะมีนักท่องเที ยวแห่เข้ าชมงานอย่างล้ น
หลามโดยในปี ล่าสุดมียอดผู้เข้ าร่วมงานถึง 2 ล้ านคนเลยทีเดียว อีกทั งยังเป็ นกิจกรรมทีได้ รับความนิยมมากทีสดุ
ของชาวญีปนเลยก็
ุ่
วา่ ได้
- ศาลเจ้ าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็ นศาลเจ้ าของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจําเกาะฮอกไกโด สร้ างขึ น
ในปี 1871 ยุคเริ มพัฒนาเกาะ ได้ อญ
ั เชิญเทพมาประทับทั งหมด4
องค์ จากศาลเจ้ ามีพื นทีเชือมต่อกับสวนมารุ ยามะ ในฤดูใบไม้ ผลิ
เหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดูร้อน วันที 14-16 มิถนุ ายน
ของทุก ปี จะจัด เทศกาล Sapporo Festival หรื อ Sapporo
Matsuriซึงจะแห่ขบวนไปตามถนน
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-โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ”(Ishiya Chocolate Factory)ท่าน
สามารถชมขั นตอนการทําชอคโกแลตที ขึ นชื อของเมืองซัปโปโร
โดยเฉพาะSHIROI KOIBITOขนมสอดไส้ ชอคโกแลตขาวทีเป็ นที
นิยมทัวทั งเกาะฮอกไกโด และพิพิธภัณฑ์ชอคโกแลต ชมถ้ วยชามที
ใช้ สาํ หรับใส่ชอคโกแลตทีมีความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ และเหล่า
ของเล่นย้ อนยุคที ทํ าให้ คุณ ๆ ต้ องแอบอมยิ มอยู่ในใจ และรู้ สึก
เหมือนย้ อนเวลากลับไปในอดีตอีกครั ง และแนะนําให้ ท่านชิมชา
หรื อกาแฟร้ อนของทีนี พร้ อมทั งสังขนมเค้ กแสนอร่ อยราดด้ วยชอคโกแลตเข้ มข้ น ในส่วนที เป็ นคอฟฟี ช๊ อฟ บริ เวณ
ชั น 2 ของอาคารทรงสไตล์ยโุ รป
อิสระรับประทานอาหารเทียง และเย็นตามอัธยาศัย เพือให้ ท่านใช้ เวลาอย่ างคุ้มค่ า
พักที APA HOTEL & RESORT HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันที5 อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั งวัน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
อิ ส ระให้ท่า นท่อ งเที ย วเมื อ งซัป โปโรตลอดทั ง วัน ซึ ง มี ส ถานที ท่อ งเที ย วที น่า สนใจมากมาย ตามรายละเอี ย ด
ด้านล่าง โดยท่านสามารถใช้บริ การขนส่งสาธารณะ ทังทางรถไฟใต้ดินและรถประจํ าทาง หรื อจะช้อปปิ งตามย่าน
ต่าง ๆ ในย่านใจกลางเมื องซัปโปโร
สถานทีช้อปปิ ง
อิสระให้ ท่านช้ อปปิ งทีย่าน ถนนทานู กิโคจิ แหล่งช้ อปปิ งเก่าแก่ที สืบ
ทอดมาตั งแต่ยคุ บุกเบิก เหมาะสําหรับจับจ่ายซื อหาของฝากจากฮอกไก
โด เป็ นชุมชนร้ านค้ าประมาณ 200 ร้ านค้ า ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร
ตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื อมต่อกัน
ด้ วยหลังคาโครงสร้ างทีรองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใช้ งานได้ โดย
ไม่ต้องกังวลถึงฝนหรื อหิมะแสงแดดเป็ นแหล่งช้ อปปิ งทีเต็มไปด้ วยความ
คึกคักมีชีวิตชีวา
หรื อจะเดินเล่นชมเมืองที ย่ านซูซูกิโนะ (Susukino)ทีย่านกินดืมทีใหญ่
ทีสดุ ของเมืองซัปโปโร มังคังด้ วยร้ านค้ าและแวดล้ อมไปด้ วยร้ านอาหาร
แยะเต็ ม ไปหมด อัน นี แล้ ว แต่พี ช อบแล้ ว ครั บ ว่า อยากทานอะไร แต่
สําหรับราเมน แนะนําต้ องไปที ซอยนี คือ “Ramen Yokocho”เป็ นซอยรา
เมน สามารถเลือกร้ านตามความชอบ ทั งชนิดเส้ นราเมนนํ าซุปรสชาติ
และเครื องเคราต่าง ๆ
อิสระรับประทานอาหารเทียง และเย็นตามอัธยาศัย เพือให้ ท่านใช้ เวลาอย่ างคุ้มค่ า
พักที APA HOTEL & RESORT HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันที6 ซัปโปโร-กรุ งเทพฯ-สุวรรณภูมิ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําทานเดินทางสู่สนามบินชิโทเซ่ เพือเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.55 น.
ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโรกลับกรุงเทพฯ โดยสายบินAsia Atlantic Airlines เทียวบินที HB7905(ใช้ระยะเวลาใน
การเดิ นทางประมาณ 8.30 ชัวโมง)
*บริการอาหารร้ อน และเครืองดืมบนเครือง
16.35 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
** ปล. ไม่ มีราคาเด็ก เนืองจากเป็ นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตาํ กว่ า 2 ปี ราคา 9,500.-**
**ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และหัวหน้ าทัวร์
ท่ านละ 1,500บาท(ขออนุญาติเก็บทริปทีสนามบินก่ อนเดินทาง)
สําหรับลูกค้ าท่ านทีไม่ เอาตัวเครืองบินหักค่ าตัวออก 10,000 บาท
วันเดินทาง
7-12 ก.พ.61
8-13 ก.พ.61

ผู้ใหญ่
24,900.24,900.-

เด็ก
24,900.24,900.-

พักเดียว
10,900.10,900.-

อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัวเครื องบินโดยสารชั นประหยัดรวมภาษี สนามบินและธรรมเนียมเชื อเพลิง
 ค่าทีพกั ห้ องคู่ (2-3 ท่าน) ดังทีระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
** ในกรณีทีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที นอนเสริ ม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้
ทางบริ ษัทอาจมี การจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป หรื ออาจมี ค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ มเติ ม **
 ค่าอาหาร ดังทีระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชม ดังทีระบุในรายการ
 ค่ารถนําเทียว ดังทีระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื องดืม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
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 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญีปนุ่ กรณีประกาศให้ กลับมายืนร้ องขอวีซา่ อีกครั ง (เนืองจากทางญีปนได้
ุ่ ประกาศยกเว้ นการยืนวี
ซ่าเข้ าประเทศญีปนให้
ุ่ กบั คนไทยสําหรับผู้ทีประสงค์พํานักระยะสั นในประเทศญีปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน)
 ค่าปรับ สําหรับนํ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากสายการบินกําหนด (23กิโลกรัม)
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเชื อเพลิงทีทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิมเติมในภายหลัง
 ค่ าทิปคนขับรถ วันล่ ะ 1,500 บาทต่ อทิป(ค่าทิ ปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 ภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษี มลู ค่าเพิม 7%
เงือนไขการสํารองทีนัง
 กรุ ณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา 15,000 บาทพร้ อมกับเตรี ยมเอกสารส่งให้
เรี ยบร้ อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ ว
 การชําระค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือทางบริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้ เรี ยบร้ อยก่อน
กําหนด เนืองจากทางบริ ษัทต้ องสํารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที พกั และตัวเครื องบินมิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ
 หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ(กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด)ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั งหากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ นรวมถึงการล่าช้ าของสายการบินระหว่างประเทศ
 หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษนังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองเนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั งหมด
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนืองจากเป็ นราคาโปรโมชัน และขอเก็บเงินทั งหมด(แต่สามารถเปลียนชือผู้เดินทางได้ ตามกําหนดของแต่ละสายการ
บินก่อนการเดินทาง)
หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 5 วัน ในกรณีทีไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้ อย่างน้ อย 30 ท่านในกรณีนี บริ ษัทฯ
ยินดีคืนเงินให้ ทั งหมดหรื อจัดหาคณะทัวร์ อืนให้ ถ้าต้ องการ
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆใน
กรณีทีสญ
ู หายสูญเสีย หรื อได้ รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และอุบตั ิเหตุสดุ วิสยั บางประการเช่น การจราจร,การนัด
หยุดงาน,ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆเป็ นต้ น
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 กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าทีไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ ในการ
ไม่คืนค่าทัวร์ ทั งหมด
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ตํากว่า 6เดือน

บริการเพิมเติม Wifiเล่ นเน็ตชิวชิว ตลอดทิป
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