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เที่ยวครบจบทุกๆไฮไลท์ ชมใบไม้ เปลี่ยนสี ที่ฮอกไกโดเที่ยวสบาย...อาหารเลิศ...ทัวร์ คุณภาพ...ไกด์ มืออาชีพแท้ จริง...
***พิเศษพักโรงแรมเดียว 2 คืนในย่ านช๊ อปปิ ้ ง ไม่ ต้องเปลี่ยนที่ให้ เหนื่อย**
วันเดินทาง

โปรแกรมทัวร์

มือ้ อาหาร

DAY 1

สนามบินสุวรรณภูมิ-ซัปโปโร

(- / - / -)

DAY 2
DAY 3
DAY 4

สนามบินชิโตเสะ–หมู่บ้านขนาดจิ๋วทะเลสาบชิโกะสึ –ภูเขาไฟอุสึ (ขึ ้นกระเช้ า) – ฟาร์ มหมี – ทะเลสาบโท
ยะ *** นอนติดริมทะเลสาบโทยะ+ แช่ ออนเซ็นใส่ ชุดยูคาตะ***
โอตารุ – คลองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ –นาฬิกา ไอน ้า – พิพิธภัณฑ์ กล่องดนตรี - ถนนสายซูชิ ISHIYA
CHOCOLATE FACTORY
สวนผลไม้ ตามฤดูกาล – ชมเขื่อนโฮเฮเคียว – โจซังเคเนเจอร์ วิลเลจ – ซัปโปโร –ทานูกิโคจิ
*** ทานขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด เสิรฟไม่ อัน้ ***
ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

DAY 5
DAY2 = TOYA LAKE OR SML (ONSEN)
เดือนที่เดินทาง
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน

วันที่
13 – 17 // 20 - 24
04 – 08 // 15 - 19
21 – 25 *** วันหยุดยาว***
02 – 06 // 09 – 13 // 16 – 20 // 23 - 27

( - / L / D)
( B / L / D)
( B/ L / D)
( B / - / -)

DAY3 & 4 = QUINTESSA SAPPORO OR
ราคา / ท่ าน
51,900-.
54,900-.
55,900-.
50,900-.

พักเดี่ยว
+9,500-.
+9,500-.
+9,500-.
+9,500-.

ไฮไลท์ เด็ดโปรแกรม !!
 ชมความงามของใบไม้ เปลี่ยนสี @ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบชิโกะสึ – อุสึซัง – สวนผลไม้ ตามฤดูกาล
 อาหารครบทุกมื ้อ พิเศษ++เต็มอิ่ม กับ บุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด
 ช้ อปปิ ง้ จุใจทานูกิโคจิ โรงแรม อยู่ในแหล่ งช้ อปปิ ้ ง
 ฟรี+++WIFI ON BUS สัญญาณเลิศ ไม่ ขาดการติดต่ อ แน่ นอน / นา้ เปล่ าวันละ1ขวด
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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 น. พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการไทย เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและ อานวยความ
สะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ
23.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
วันที่สอง สนามบินชิโตเสะ–หมู่บ้านขนาดจิ๋วทะเลสาบชิโกะสึ –ภูเขาไฟอุสึ (ขึน้ กระเช้ า) – ฟาร์ มหมี – ทะเลสาบโทยะ
08.30 น. ถึงสนามบินชิโตเสะ จังหวัดเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จากนัน้ นาท่ านผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรประเทศ
ญี่ปุ่นหลังจากเก็บกระเป๋าแล้ ว ให้ ท่านได้ ทาความสะอาดหลังหน้ าแปรงฟั นเพื่อความสดชื่นและเตรี ยมความพร้ อมในการ
ท่ องเที่ยวโดยมีเวลาประมาณ 15 นาที จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชิโกะสึ พาท่ านไปยัง หมู่บ้านขนาดจิ๋วทะเลสาบชิ
โกะสึ กิจกรรมคลายเหงาที่ทะเลสาบแห่งนี ้ยังมี เรื อเป็ ดให้ ถีบเล่นในเวิ ้งน ้า หรื อจะเลือกล่องเรื อชมวิวทิวทรรศ์ก็ได้ เช่นกัน ส่วน ใครชอบ
ถ่ายรูปก็แวะไปกดชัตเตอร์ ได้ ที่สะพานเหล็กสีแดงริ มทะเลสาบ แต่ที่ห้ามพลาดเป็ นการนัง่ สงบๆ ดูธรรมมชาติตรงหน้ าที่งดงามและหาชม
ได้ ยาก … Lake Shikotsu จึงเหมาะกับคนที่อยากอยูอ่ ย่างเงียบๆ หลีกหนีความพลุกพล่านของชุมชนเมือง และเข้ ามาซุกตัวในอ้ อมกอด
ของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี จ้ ากนัน้ นาท่ านนั่ งกระเช้ าเพื่อขึน้ ไปชมความงานของใบไม้ เปลี่ยนสี ณ ภูเขาไฟอุสึ ซึ่งสามารถชมวิว
ทิวทัศน์ได้ ทงั ้ 2 ภูเขาอีกลูกหนึง่ คือ ภูเขาไฟโชวะ ซึง่ ถือว่าเป็ นภูเขาลูกพี่ลกู น้ องกัน โดยเราจะนาท่านนัง่ กระเช้ าไฟฟ้ าเพื่อขึ ้นสูย่ อดของ
ภูเขาและเก็ บภาพความประทับใจเอาไว้ ซึ่งภูเขาไฟทัง้ 2 ลูกนีน้ ับว่าเป็ นภูเขาไฟที่สวยที่สดุ ในจังหวัดฮอกไกโดเลยก็ ว่าได้ เพราะ
ธรรมชาติที่เปลีย่ นไปตามแต่ละฤดูนนหากได้
ั้
มาชมในทุกๆฤดูแล้ วจะเรี ยกว่าเปรี ยบดัง่ เวทมนต์ก็วา่ ได้ จากนันน
้ าท่านเดินทางเพือ่ ชม หมี
สีนา้ ตาล ที่ศนู ย์อนุรักษ์ พนั ธุ์หมีสนี ้าตาล ซึง่ ทางการญี่ปนได้
ุ่ อนุรักษ์ ไว้ อย่างดีเนื่องจากปั จจุบนั หมีสนี ้าตาลใกล้ สญ
ู พันธุ์และหาดูได้ ยาก
เต็มที และมีถิ่นกาเนิดอยูแ่ ถวไซบีเรี ย และเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ หมีเหล่านี ้อาศัยอยูร่ วมกันท่ามกลางการจาลองบรรยากาศให้ ใกล้ เคียง
กับธรรมชาติมากที่สดุ และถึงแม้ วา่ หมีเหล่านี ้จะตัวโตเหมือนจะดุร้ายแต่แท้ จริ งแล้ วหมีเหล่านี ้มีนิสยั น่ารักและแสนรู้ มากๆ ให้ ทา่ นได้ เก็บ
ภาพอันประทับใจกับเจ้ าหมีแสนรู้ได้ ตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารญี่ปุ่น
บ่ าย
จากนันน
้ าท่ านนั่งกระเช้ าเพื่อขึน้ ไปชมความงานของใบไม้ เปลี่ยนสี ณ ภูเขาไฟ
อุสึ ซึ่งสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ ทงั ้ 2 ภูเขาอีกลูกหนึ่งคือ ภูเขาไฟโชวะ ซึ่งถือว่าเป็ น
ภูเขาลูกพี่ลกู น้ องกัน โดยเราจะนาท่านนัง่ กระเช้ าไฟฟ้ าเพื่อขึ ้นสูย่ อดของภูเขาและเก็บ
ภาพความประทับใจเอาไว้ ซึง่ ภูเขาไฟทัง้ 2 ลูกนี ้นับว่าเป็ นภูเขาไฟที่สวยที่สดุ ในจังหวัดฮ
อกไกโดเลยก็วา่ ได้ เพราะธรรมชาติที่เปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูนนหากได้
ั้
มาชมในทุกๆฤดู
แล้ วจะเรี ยกว่าเปรี ยบดัง่ เวทมนต์ก็ว่าได้ จากนันน
้ าท่านเดินทางเพื่อชม หมีสีนา้ ตาล ที่
ศูนย์อนุรักษ์ พนั ธุ์หมีสนี ้าตาล ซึง่ ทางการญี่ปนได้
ุ่ อนุรักษ์ ไว้ อย่างดีเนื่องจากปั จจุบนั หมีสนี ้าตาลใกล้ สญ
ู พันธุ์และหาดูได้ ยากเต็ มที และ
มีถิ่นกาเนิดอยู่แถวไซบีเรี ย และเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ หมีเหล่านี ้อาศัยอยู่รวมกันท่ามกลางการจาลองบรรยากาศให้ ใกล้ เคียงกับ
ธรรมชาติมากที่สดุ และถึงแม้ ว่าหมีเหล่านี ้จะตัวโต เหมือนจะดุร้าย แต่แท้ จริ งแล้ วหมีเหล่านี ้ มีนิสยั น่ารักและแสนรู้ มากๆ ให้ ท่านไ ด้
เก็บภาพอันประทับใจกับเจ้ าหมีแสนรู้ได้ ตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางไป ทะลเสาปโทยะ ทะเลสาบแห่งนี ้ เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่
เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ จึงเป็ นรู ปทรงกลม มีเส้ นรอบวงยาวกว่า 40 กม. ตังอยู
้ ่ระหว่างทางของรถไฟสายซัปโปโร-ฮาโกดาเตะ
ประมาณครึ่งทาง ซึง่ เป็ นเขตอุทยานแห่งชาติชิโกสึ-โทยะนัน่ เอง ความเป็ นพิเศษของทะเลสาบแห่งนี ้ คือ ในฤดูหนาวน ้าในทะเลสาบจะ
ไม่แข็งตัว ยังความใสและสงบให้ ชมทัศนียภาพอันสวยงาม ส่วนในหน้ าร้ อน อากาศที่นี่จะเย็นสบาย นอกจากนี ้ใจกลางทะเลสาบยัง
เป็ นเกาะนากาจิมะ เกาะขนาดเล็กที่สามารถลงไปเดินเล่นได้ (ยกเว้ นฤดูหนาวห้ ามขึ ้นเกาะ).
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ค่า

พักที่
วันที่3
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตราคารของโรงแรมที่พัก
** หลังรับประทานอาหารค่า เชิญท่านสัมผัสกับการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปนุ่ ด้ วยออนเซ็นแบบปิ ด แต่ท่านยังสามารถมองเห็นวิวธรรมชาติ
ได้ อย่างใกล้ ชิดและผ่อนคลายความเมื่อยล้ าจากการเดินทาง ชาวญี่ ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าการอาบน ้าแร่ นนจะท
ั้
าให้ ผิวพรรณงดงามและมี
สุขภาพดีอีกด้ วย
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั " TOYA LAKE HOTEL ” หรือเทียบเท่ า
โอตารุ – คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ– นาฬิกาไอนา้ – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี - ถนนสายซูชิ -ISHIYA CHOCOLATE
FACTORY
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากรับประทานอาหารเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งเป็ นเมืองเล็กๆที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร
ห่างออกไปประมาณ 40 กิโลเมตรเป็ นเมืองเล็กๆ ที่สามารถใช้ เวลาหนึ่งวันเดินเทียวเล่นได้ อย่างสบายๆในอดีตเมืองโอตารุเป็ นเมืองท่า
ที่สาคัญเทียบเท่ากับเมืองฮาโกดาเตะแต่จากการพัฒนาที่ช้ามากทาให้ ความเจริ ญไปอยู่ที่ซัปโปโรเป็ นส่วนใหญ่ จากนัน้ นาท่าน
เดินทางไปยัง คลองโอตารุ คลองนี ้ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรเมื่อก่อนน ้าในลาคลองสกปรกมาก เพราะอยูใ่ กล้ กบั ท่าเรื อ ต่อได้ มีการ
พัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวน ้าจึงใสแจ๋วแบบในปั จจุบนั จนเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ หลังจากนันน
้ าท่าน
ไปยัง ถนนสายซูชิ (Sushiya Street) เป็ นแหล่งรวมบรรดาร้ านซูชิเอาบนถนนสายนี ้โอตารุ เองก็เป็ นอีกแห่งที่เขาล่าลือถึงเรื่ องซูชิที่ว่า
กันว่าทังสดหวานอร่
้
อยที่สดุ ของญี่ปนุ่ ที่หน้ าร้ านซูชิจะมีโมเดลของให้ ได้ เลือกพร้ อมราคาบอกไว้ เรี ยบร้ อย บรรยายกาศแต่ละร้ านจะดู
ไปแบบญี่ปนโบราณเพิ
ุ่
่มอัตรสในการทานไปด้ วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารญี่ปุ่น
หลังจากนันน
้ าท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์ และร้ านขนมกล่ องดนตรี ตังอยู
้ ภ่ ายในตึดอิฐแดงเก่าสองชันภายในเปิ
้
ดขายบรรดากล่องดนตรี
สาเร็ จรูปที่สวยงาม จุดเด่นของที่นี ้อยูเ่ ราสามารถประดิษฐ์ กล่องดนตรี ได้ เองตามใจชอบ แต่แต่การเลือกกล่องดนตรี ตุ๊กตาประดับ และ
เพลงที่จะใส่ลงไปในกล่องดนตรี ของเราโดยราคาก็จะแตกต่างกันออกไปและมีหลายราคาให้ เลือกซือ้ เป็ นของ ฝากได้ ตามใจชอบ

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ISHIYA CHOCOLATE FACTORY โรงงานผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่อของซัปโปโรโดยเฉพาะ Shiroi
Koibito คุ้กกี ้สอดไส้ ไวท์ช็อกโกแลตที่วา่ กันว่าอร่อยที่สดุ ในญี่ปนให้
ุ่ ทา่ นได้ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆภายในโรงงาน ***ราคาทัวร์ รวม
ค่าเข้ าไม่รวมกิจกรรมเสริ ม***
 รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก QUINTESSA SAPPORO OR เทียบเท่ า
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วันที่4
เช้ า

สวนผลไม้ ตามฤดูกาล – ชมเขื่อนโฮเฮเคียว – โจซังเคเนเจอร์ วิลเลจ – ซัปโปโร –ทานูกิโคจิ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากรับประทานอาหารเช้ าจากนันน
้ าท่าน “ ฟาร์ มโจซังเค (Jozankei Farm) ” แห่งนี ้ตังอยู
้ ่ภายใน “โจซังเค” แหล่งออนเซ็นอันอุดม
สมบูรณ์ไปด้ วยธรรมชาติภายในเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโด โดยมีพื ้นที่กว้ างใหญ่เป็ นอันดับ 1 – 2 ของญี่ปนถึ
ุ่ ง 21 เฮกเตอร์ เลย
ทีเดียว ที่นี่เป็ นแหล่งเก็บเกี่ยวผลไม้ มากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็ นเชอร์ รี สตรอว์เบอร์ รี องุ่น แอปเปิ ล ลูกพรุ น และลูกพลัม นา
ท่านชม เขื่อนโฮเฮเคียว (Hoheikyo) เป็ นเขื่อนคอนกรี ตโค้ งมีความสูง 102.5 ม. ตังอยู
้ ท่ ี่ มินามิคุ ซัปโปโรชิ เขื่อนนี ้เต็มไปด้ วยความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติอนั งดงาม และทะเลสาบสีเขียวรอบเขื่อน เป็ นสถานที่ที่ป้องกันไม่ให้ เกิดน ้าท่วม และเป็ นแหล่งกักเก็บน ้าประปา
ของเมืองซัปโปโร จากนันใกล้
้ ๆกัน โจซังเคเนเจอร์ วิลเลจ สถานที่เพื่อการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยการสัมผัสกับธรรมชาติ ที่อยู่ใน
ป่ าลึกของโจซันเคใกล้ กบั เขื่อนโฮเฮเคียว พรั่งพร้ อมด้ วยที่พกั อาทิเช่น เต็นท์ไซท์และคอทเทจ เต็นท์เฮ้ าส์ สไตล์มองโกลและอื่นๆ รวมทัง้
ยังมีบริ การให้ เช่าตังแต่
้ เต็นท์และถุงนอน อุปกรณ์ก่อกองไฟกลางแจ้ งและอื่นๆ อีกด้ วย

เที่ยง
บ่ าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารญี่ปุ่น
จากนันเดิ
้ นทางสู่ ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ แหล่งช้ อปปิ ง้ เก่าแก่ที่สบื ทอดมาตังแต่
้ ยคุ บุกเบิก เหมาะสาหรับจับจ่ายซื ้อหาของฝาก
จากฮอกไกโดเป็ นชุมชนร้ านค้ าประมาณ 200 ร้ านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร
เชื่ อมต่อกันด้ วยหลังคาโครงสร้ างที่รองรั บทุกสภาพอากาศตัง้ แต่เขตนิชิ 1โจเมะ
จนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้ งานได้ โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรื อหิมะ แสงแดดถือ
กาเนิดตังแต่
้ ยคุ บุกเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิกาหนดให้ ซปั โปโรเป็ นเมืองบุกเบิกของ ฮอก
ไกโดในปี ค.ศ.1869 (ปี เมจิที่ 2) โดยเริ่ มมีการสร้ างร้ านค้ าและร้ านอาหารขึ ้นบริ เวณ
เขต 2-3โชเมะในปั จจุบนั และถูกเรี ยกว่า `ทานุกิโคจิ` ในช่วงปี เมจิที่ 6 ในชุมชน
ร้ านค้ ามีร้านทังเก่
้ าและใหม่สลับสับเปลี่ยนเข้ ามาทังร้้ านขายของที่ระลึก ร้ านคารา
โอเกะและอื่นๆเป็ นต้ น มีนกั ท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้ สอยมากมายเป็ นแหล่งช้ อปปิ ้งที่
เต็มไปด้ วยความคึกคักมีชีวิตชีวา
 รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหารญี่ปุ่น เมนูบฟุ เฟต์ขาปูยกั ษ์ ท่านจะได้ พบกับอาหารนานาชนิดและขาปูฮอกไกโดอันลือชื่อ
ซี ้ฟู้ดส์ บุฟเฟต์ เมนูที่มีความหลากหลายไว้ บริ การท่าน อาทิเช่นปู อลาสก้ า ฮอกไกโด กัง้ กุ้ง หอยเชลล์ป ลา ปลาหมึก และอื่นๆ อีก
มากมายไว้ บริ การท่าน
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก QUINTESSA SAPPORO OR หรือเทียบเท่ า

ค่า

พักที่
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วันที่ห้า ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
(กรุ ณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
07.00 น. นาท่านเดินทางออกจากโรงแรมเพื่อนเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
08.00 น. ถึงสนามบินชิโตเซ่ เพื่อเช็คอินและเช็คสัมภาระ
10.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
หมายเหตุ: รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ ามวิ่งรถเกิน 12 ชั่วโมง ต่ อวัน
ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน :
กันยายน
ตุลาคม
21-25 ต.ค.
พฤศจิกายน
51,900.54,900.55,900.50,900. ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่ าน) ท่ านละ
51,900.54,900.55,900.50,900. เด็กอายุ 2 - 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
 เด็ ก อายุ 2 – 12 ปี พั ก รวมกั บ ผู้ ใ หญ่ 2 ท่ า น มี เ ตี ย ง
50,900.53,900.54,900.49,900.ท่ านละ
 เด็กอายุ 2 - 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียง
49,900.52,900.53,900.48,900.ท่ านละ
9,500.9,500.9,500. ในกรณีท่ ที ่ านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่ านละ 9,500.ราคาทัวร์ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินตามที่ระบุในรายการชันทั
้ ศนาจรไป-กลับพร้ อมคณะกรณีอยูต่ อ่ ต้ องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
 ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 30 กก.
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
 ค่ าทริปไกด์ และคนขับรถ 2,000 เยน/ท่ าน
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 30 กก.)
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ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียน
บ้ าน(ถ้ ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รู ป แล้ วทางบริ ษัทฯจะเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ ท่าน โดยจ่ายค่าบริ การ
ต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
หมายเหตุ
 จานวนผู้เดินทาง ขันต
้ ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ ้นไปและมีหวั หน้ าทัวร์ คอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง หากน้ อยกว่า 35 ท่านแต่ลกู ทัวร์ มีความ
ประสงค์จะเดินทางโดยมีหวั หน้ าทัวร์ เดินทางไปพร้ อมกันอาจจะมีเรี ยกเก็บเพิ่ม
 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณีที่
ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ เพราะ
ค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ น้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้
แล้ วทังหมด
้
ในกรณีผ้ เู ดินทางไม่ ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้ า-ออกเมือง ทัง้ ประเทศไทยและญี่ปุ่น อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ ถกู ต้ อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ นื ๆ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบ
และไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนบริษัทนัน้ ๆ
กรณียกเลิกการเดินทาง
 แจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง จะ ไม่ มีการคืนเงินทัง้ หมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทฯ จะทาการเลือ่ นการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ ท่านละ 5,000 บาท และอื่นๆ
เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง

กรุ ณาจองล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่อาจเดินทางด้ วยเหตุใดก็ตาม
ต้ องแจ้ งให้ ทราบ อย่างน้ อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่คืนเงินค่ามัดจาทังหมด
้

ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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