ฮอกไกโด เทียวทุกวัน ไม่ มีวนั อิสระ นังกระเช้ าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่ งชาติ ไดเซ็ทสึซัง
สัมผัสความน่ ารัก ของสัตว์ เมืองหนาว ณ สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า
ลิ มรสความอร่ อยของราเมนต้ นตํารับที หมู่บ้านราเมน
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
ช้ อปปิ งจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ และ อิออนทาวน์
เดินทางกับคนรู้จริงเรื องฮอกไกโด
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
วันเดินทาง
01-05 กันยายน 2561
05-09 กันยายน 2561
06-10 กันยายน 2561
08-12 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
13-17 กันยายน 2561
15-19 กันยายน 2561
19-23 กันยายน 2561
20-24 กันยายน 2561
22-26 กันยายน 2561
24-28 กันยายน 2561
26-30 กันยายน 2561
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2561
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2561
01-05 ตุลาคม 2561
02-06 ตุลาคม 2561
03-07 ตุลาคม 2561
04-08 ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
06-10 ตุลาคม 2561
07-11 ตุลาคม 2561
08-12 ตุลาคม 2561
09-13 ตุลาคม 2561
10-14 ตุลาคม 2561
11-15 ตุลาคม 2561

ราคาผู้ใหญ่
29,888.25,888.25,888.29,888.28,888.28,888.29,888.28,888.28,888.28,888.29,888.28,888.30,888.29,888.31,888.29,888.31,888.31,888.30,888.30,888.31,888.31,888.31,888.33,888.33,888.32,888.32,888.-

พักเดียว
8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.-

กรุ๊ ปไซส์
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
34+1
34+1

12-16 ตุลาคม 2561
33,888.8,900.34+1
13-17 ตุลาคม 2561
33,888.8,900.34+1
14-18 ตุลาคม 2561
33,888.8,900.34+1
15-19 ตุลาคม 2561
33,888.8,900.34+1
16-20 ตุลาคม 2561
31,888.8,900.34+1
17-21 ตุลาคม 2561
36,888.8,900.34+1
18-22 ตุลาคม 2561
36,888.8,900.34+1
19-23 ตุลาคม 2561
33,888.8,900.34+1
20-24 ตุลาคม 2561
33,888.8,900.34+1
** ปล. ไม่ มีราคาเด็ก เนืองจากเป็ นราคาพิเศษ // เด็กอายตํากว่ า 2 ปี (Infant) ราคา 10,000 บาท //
ราคานี ไม่ รวมค่ าทิปไกด์ 1,000 บาท/ท่ าน/ทริป
วันแรก สนามบินดอนเมือง
20.00 น
พร้ อมกันที สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน AIR ASIA
X เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.55 น
ออกเดินทางสูส่ นามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี ปนุ่ เทียวบินที XJ620
(บริ การอาหารร้ อน พร้ อมเครื องดืม บนเครื อง)
วันทีสอง
สนามบินชิโตเซะ – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่ า - อุทยานแห่ งชาติ ไดเซ็ตสึซัง
– นํ าตกริวเซย์ และนํ าตกกิงกะ – กระเช้ าคุโรดาเกะ - อิออน มอลลล์
08.20 น.
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี ปนุ่ หลังจากผ่านขั นตอนศุลกากร เรี ยบร้ อยแล้ ว นําท่านสู่
เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็ก ๆ ล้ อมรอบด้ วยภูมิทศั น์ทีงดงามของภูเขาและทุ่งนาอันกว้ างใหญ่ เดินทางสู่ สระอะโออิ
เคะ (Aoiike) หรื อ สระนํ าสีฟ้า (Blue Pond) ตั งอยูฝ่ ั งซ้ ายของแม่นํ าBieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองบิ
เอะ ตั งชือตามสีของนํ าทีกเ ิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ งเกิดขึ นจากการกั นเขือนเพือป้องกันไม่ให้ โคลนภูเขาไฟ
Tokachi ทีปะทุขึ นเมือปี 1988 ไหลเข้ าสูเ่ มือง ไฮไลท์ !!! ชมนํ าสีฟ้าทีสดใสเกินกว่าบ่อนํ าตามธรรมชาติทัวไป และตอ
ไม้ สงู จํานวนมากทีสะท้ อนให้ เห็นความใสแปลกตาทีแสนพิเศษของนํ าในบ่อ ได้ เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ เมืองอา
ซาฮิคาว่ า จากนําท่านสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่ า ทีราเมนของทีนีมีรสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์และได้ รับการกล่าว
ขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ ถือกําเนิดขึ นในปี 1996 โดยรวบรวมร้ านรา
เมนชือดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั ง8 ร้ านมาอยู่รวมกันเป็ นอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท์ !!! หมู่บ้านราเมนทีรวบรวม
ร้ านดังขั นเทพไว้ ในทีเดียว และยังมีห้องเล็กๆทีจัดแสดงประวัติความเป็ นมาขอหมู่บ้านแห่งนี ให้ สําหรับผู้ทีสนใจ
ได้ มาศึกษาอีกด้ วย ทุกๆ ร้ านจะสร้ างเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของร้ านตนเองขึ นมาเพือดึงดูดความสนใจของลูกค้ า เช่น
ร้ าน Asahikawa Ramen Aoba ทีแสนภาคภูมิใจในความเป็ นราเมนเจ้ าที เก่าแก่ทีสดุ ในอาซาฮิคาว่า หรื อจะเป็ นร้ าน
Ramen Shop Tenkin ทีเชือมันในนํ าซุปของตัวเองว่าเป็ นหนึงไม่แพ้ ใครทีสําคัญ ราเมง ถือเป็ นอาหารเมนูยอดนิยม
ของคนญีปนุ่ เพราะด้ วยความทีกินง่ายและมีรสชาติทีหลากหลายจึงเป็ นทีถกู ใจของคนญีปนทุ
ุ่ กเพศทุกวัย
เทียง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมน

เดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ ไดเซ็ตสึซัง (Daisetsuzan National Park) อุทยานทีมีใหญ่ทีสดุ ในญีปนุ่ ตืนตาตืนใจกับ
ฤดูใบไม้ เปลียนสี ทีทัวทั งอุทยานจะเต็มไปด้ วยสีสนั ของใบไม้ ทีพากันเปลียนสีอวดความสวยงามของธรรมชาติ (ใบไม้
เปลียนสีทีฮฮกไกโด โดยปกติจะอยู่ในช่ วงประมาณปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม ทั งนี ขึ นอยู่กับ
สภาพอากาศ) ชม นํ าตกริ วเซย์ และนํ าตกกิงกะ ให้ ท่านได้ สมั ผัสความงามของนํ าตกแห่งนีในช่วงหน้ าหนาว ที
บริ เวณนํ าตกจะเต็มไปด้ วยหิมะขาวโพลน แล้ วสายนํ าบางจุดก็จะกลายเป็ นนํ าแข็ง ซึงดูสวยและแปลกตาไปอีกแบบนึง
โดย นํ าตกกิงกะ ถื อ เป็ นตัวแทนของสตรี เพศ เพราะ สายธารที ไหลลงมานั นสวยงาม อ่อนช้ อย มีจัง หวะจะโคน
ประหนึงการแสดงของเกอิชาในชนชั นสูง และ นําตกริวเซโนะทาคิ คือตัวแทนของบุรุษเพศ เด็ดเดียว รุนแรง เทียงตรง
แต่งดงาม ประหนึงสะเก็ดดาวตกจากคืนรัตติกาลอันมืดมิด จากนั นนําท่าน นําท่านขึน กระเช้ าคุโรดาเกะ ทีให้ บริ การ
นักท่องเทียวขึ นชมวิวบนภูเขาคุโรดาเกะ ตั งอยู่บริ เวณชุมชนออนเซ็นถือว่าเป็ นจุดชมวิวที สวยทีสดุ ทีหนึงของโซอุน
เคียว ตัวกระเช้ าเป็ นกระเช้ าขนาดใหญ่สามารถบรรทุกผู้โดยสารมากถึง 101 ทีนังและใช้ เวลาประมาณ 7 นาทีถึงจุดชม
วิว นอกจากนี ในฤดูหนาวด้ านบนยังเป็ นสกีรีสอร์ ตสําหรับนักสกีและสโนวบอร์ ดมาค้ นหาความท้ าทายด้ านบน โดยมี
วิวภูเขารอบด้ านเป็ นจุดเด่นของที นี เดินทางกลับสู่ เมืองอาซาฮาว่ า จากนั นนําท่านช้ อปปิ ง ณ อิออน ทาวน์ (ตรง
ข้ ามโรงแรม) ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซื อของฝาก ของทีระลึกกัน อาทิ ขนมโม
จิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ นชือของญีปนุ่ อย่าง คิทแคท สามารถหาซื อได้ ทนี ีเช่นกัน
เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ทีพัก

SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีสาม

สวนสัตว์ อะซาฮิยาม่ า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี – โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ - ร้ านกาแฟ ฮัลโหล
คิตตี - เมืองซัปโปโร - ช้ อปปิ งทานุกิโคจิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นําท่านสู่ สวนสัตว์ อะซาฮิยาม่ า (Asahiyama Zoo) เป็ นสวนสัตว์ทีมีชือเสียงในแถบรอบนอกของ
เมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึงทางสวนสัตว์อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ เข้ าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลาย
มุมมอง เป็ นเอกลักษณ์ ทีไม่เหมือนสวนสัตว์ แห่งอื นๆ ไฮไลท์ !!! ได้ แก่ อุ โมงค์ แก้ วผ่ านสระว่ ายนํ าของเหล่ า

เทียง

เย็น
ทีพัก

เพนกวิน และโดมแก้ วขนาดเล็กที อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั วโลกและหมาป่ า ผู้เข้ าชมจะมองเห็นได้ อย่าง
ชัดเจน อิสระให้ ทา่ นชมความน่ารักของสัตว์ประเภทสัตว์อืนๆ ได้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็ นเมืองท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั งอยู่บนทีลาดตําของ

ภูเขาเท็งงุ ซึงเป็ นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที มีชือเสียง คลองโอตารุ หรื อ โอตารุ อุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร
ถื อเป็ นสัญลักษณ์ ข องเมือ งโอตารุ โดยมีโ กดังเก่ าบริ เ วณโดยรอบปรั บปรุ ง เป็ นร้ านอาหารเรี ยงรายอยู่ ไฮไลท์ !!!
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี สร้ างเมือปี 1923 โดยสร้ างขึ นจากการถมทะเล เพือใช้ สําหรับเป็ นเส้ นทาง
การขนถ่ายสินค้ ามาเก็บไว้ ทีโกดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และมีการถมคลองครึ งหนึงเพือทําถนนหลวงสาย 17 แล้ วเหลือ
อีครึ งหนึงไว้ เป็ นสถานทีท่องเทียว มีการสร้ างถนนเรี ยบคลองด้ วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ ากว้ างประมาณ 2 เมตร นํา
ท่านเดิ นชม พิพิ ธภัณฑ์ กล่ องดนตรี พิ พิธ ภัณ ฑ์ ก ล่อ งดนตรี โอตารุ เ ป็ น!!!ไฮไลท์ หนึง ในร้ านค้ าที ใหญ่ ที สุด ของ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ล่อ งดนตรี ใ นญี ปุ่ น โดยตัว อาคารมี ค วามเก่ า แก่ ส วยงาม และถื อ เป็ นอี ก หนึ ง ในสถานที สํ า คัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ เมือง ชม โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ ตั งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองทีมีชือเสียงทางด้ านการเป่ าแก้ วมายาวนาน
โดยในอดีตนั นจุดประสงค์ของการเป่ าแก้ วเพือใช้ เป็ นทุน่ ให้ เรื อแต่ปัจจุบนั นี เป้าหมายของการเป่ าแก้ วเพือใช้ เป็ นของใช้
หรื อของทีระลึกแทน ซึงโรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิเป็ นโรงงานทีมีชือเสียงและเก่าแก่ทีสดุ ของเมือง โดยก่อตั งขึ นตั งแต่ป1ี 901
ท่ามกลางโรงเป่ าแก้ วทีมีอยูม่ ากมาย และผลงานทีมีชือเสียงมากทีสดุ ของโรงงานแห่งนี ก็คือโคมไฟแก้ วและลูกบอลแก้ ว
นันเอง นอกจากนี ยังมีสอนวิธีการเป่ าแก้ วให้ กบั นักท่องเที ยวด้ วยเดินทางสู่ ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ ตนู แมวชื อดัง คิตตี ให้ ท่านได้ เลือกซื อสินค้ าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย อิสระช้ อปปิ ง ถนน
ทานุกิโคจิ เป็ นย่านการค้ าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื นทีทั งหมด7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็ นแหล่งรวม
ร้ านค้ าต่างๆ อย่ างร้ านขายกิโมโน เครื องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์ แล้ ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั งยังเป็ น
ศูนย์ รวมของเหล่ าวัยรุ่ นด้ วย เนื องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้ อนดองกี ร้ าน 100 เยน
นอกจากนั นทีนียงั มีการตกแต่งบนหลังคาด้ วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนทานุกิโคจิ
QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีสี

ตลาดปลานิโจ – ทีทาํ การรัฐบาลเก่ าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - ดิวตี ฟรี - มิตซุยเอ้ าท์ เลต – ร้ านค้ ามือ
สอง – โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (ด้ านนอก) - ช้ อปปิ งซูซูกิโนะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นําท่านสู่ ตลาดปลานิโจ (Nijo Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ตั งแต่ปี 1903 ตั งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ครอบคลุมพื นที
เมือง 1 บล็อค เป็ นทีนิยมสําหรับชาวบ้ านและนักท่องเทียว ซึงจะแวะเวียนไปทีตลาดเพือจับจ่ายผลผลิตในท้ องถิน และ
อาหารทะเลสดๆ เช่น ปู ไข่ปลาแซลมอน หอยเม่นทะเล และปลาทะเลสดๆ จากนั นนําท่านสู่ ทีทาํ การรัฐบาลเก่ าฮอก
ไกโด เป็ นอาคารสีแดงอิฐ สร้ างในปี 1888 นับเป็ นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึงในไม่กีอาคารของญีปนในสมั
ุ่
ยนั น ภายใน
ตกแต่งอย่างหรู หรา ด้ านหน้ ามีสญ
ั ลักษณ์ ดาวห้ าแฉก ธงรู ปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที ร่มรื น เรี ยงรายด้ วยต้ น
ซากุระ และต้ นแปะก๊ วย อาคารแห่ง นี เคยเป็ นที ทํ าการรั ฐ บาลท้ องถิ นสมัย บุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปั จจุบันเปิ ดให้
ประชาชนเข้ าชมห้ องทํางานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผ่ านชม หอนาฬิกาโบราณ ตัวอาคารและหอ
นาฬิกาสร้ างขึ นจากไม้ ออกแบบและบริ จาคให้ โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปี หลังจากทีมีการสร้ างเมืองซับโปโร ตัว
นาฬิกาถูกติดตั งในปี 1881 จากบริ ษัท E. Howard & Co. เมือง Boston นําท่านสู่ ดิวตี ฟรี อิสระให้ ทา่ นเลือกซื อสินค้ า
ปลอดภาษี ทั ง เสื อผ้ า นํ าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัยจากนั นช้ อปปิ ง มิตชุยเอาท์ เลต เป็ นแหล่งช้ อปปิ งทีมีพื นทีขนาด
ใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสนิ ค้ าแบรนด์ต่างๆ จําหน่ายเสื อผ้ าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋ า รองเท้ า และมีร้านอาหาร
ให้ เลือกมากมาย
เทียง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ มิตซุยเอ้ าเลท
นําท่านช้ อปปิ ง ณ ร้ านสินค้ ามือสอง ภายในร้ านจะมีจําหน่ายสินค้ าสภาพดี อาทิ กระเป๋ า นาฬิกา รองเท้ า และข้ าว
ของเครื องใช้ ต่างๆ ภายในบ้ าน เครื องจามชาม ชุดกาแฟ ซึงส่วนใหญ่ เป็ นสินค้ าทีผลิตและจําหน่ายในประเทศญี ปนุ่
โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (Shiroi Koibito Park) (ด้ านนอก) เป็ นโรงงานของบริ ษัท Ishiya บริ ษัท
ช็อกโกแลตของท้ องถิ น ผลิตภัณฑ์ทีขึ นชือของบริ ษัท คือ คุ้กกี Shiroi Koibio ของฝากทีนิยมของฮอกไกโด (คุ้กกี เนย
สอดไส้ ช็อกโกแลตขาว) ภายในบริ เวณโรงงานประกอบด้ วย ร้ านค้ า ร้ านกาแฟ ร้ านอาหาร และพิพิธภัณฑ์โรงงาน
ช็อกโกแลตพร้ อมจําหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ด้ านนอกจัดตกแต่งสไตล์สวนดอกไม้ ยโุ รป สร้ างบรรยากาศ
โรแมนติก อิสระให้ ทา่ นถ่ายรูป และเลือกซื อขนม ช็อกโกแลตเป็ นของฝากกันตามอัธยาศัย จากนั นนําท่านสู่ ย่านซูซูกิ
โนะ (Susukino) ย่านกินดืม เทียวกลางคืนทีใหญ่ทีสดุ ของภาคเหนือในประเทศญี ปนุ่ และถือเป็ นย่านทีคึกคักและมี

ชีวิตชีวาทีสดุ ของเมืองซัปโปโรอีกด้ วย โดยอยูถ่ ดั ลงมาทางใต้ จากสวนโอโดริ ราวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟ
ใต้ ดิน Susukino ในเวลาคําคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านนี จะเปิ ดไฟประชันกัน สีสนั ละลานตาดึงดูด
ลูกค้ ากันเต็มที รอบๆบริ เวณนี มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริ งรมย์ยามราตรี ทั งไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ
สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 ร้ าน ตั งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้ านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้ องขึ นลิฟต์ไป แต่ก็มี
พนักงานออกมาเรี ยกลูกค้ าเสนอเมนูและบริ การของร้ านตนเองอยูร่ ิ มถนนเต็มไปหมด
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู

ทีพัก

QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่ า
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สนามบินชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
เหินฟ้ าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เทียวบินที XJ621
เดินทางถึงเมืองไทย พร้ อมกับความประทับใจเต็มเปี ยม
+++++++++++++++++++++++++++++++

10.00 น.
15.50 น.

สําหรับลูกค้ าท่ านทีไม่ เอาตัวเครืองบิน หักค่ าตัวออก 9,000 บาท
ฤดูหนาวในญีปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ ว สีโมงเย็นก็มืดแล้ ว สถานทีท่องเทียวต่างๆ จะปิ ดเร็ ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาให้ ดี และถ้ าเทียวกลางแจ้ ง เวลาเดินบนหิมะจะลืนต้ องระวัง แว่นควรจะต้ องมี เมือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างจ้ าสะท้ อนเข้ าตาได้
* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั งนี เพือประโยชน์ ของตัวท่านเอง **
บริษัทขอสงวนสิทธิ : รายการทัวร์ สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า การบริ การของรถบัสนําเทียวญีปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชัวโมง มิ
อาจเพิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั นๆเป็ น
หลัก จึงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับตามรายการทีระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี นํ ามัน
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ
 โรงแรมทีพกั ตามทีระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามรายการทีระบุ

 ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ
 ค่าเบี ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเทียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
× ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื องดืม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้ องและค่า
พาหนะต่างๆ ทีมิได้ ระบุในรายการ
ุ่ ประกาศยกเว้ นการยื นวี
× ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญีปนุ่ กรณีประกาศให้ กลับมายืนร้ องขอวีซา่ อีกครั ง (เนืองจากทางญี ปนได้
ซ่าเข้ าประเทศญีปนให้
ุ่ กบั คนไทยสําหรับผู้ทีประสงค์พํานักระยะสั นในประเทศญีปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน)
ุ่
ยืนวีซา่ ตามเดิม ผู้เดินทางจะต้ องจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืนร้ องขอวีซา่
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี ปนประกาศให้
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋ าสัมภาระทีมีนํ าหนักเกินกว่าทีสายการบินนั นๆกําหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษี นํ ามัน ทีสายการบินเรี ยกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัวเครื องบินไปแล้ ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิน และหัวหน้ าทัวร์ อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่ าทิปมัคคุเทศก์ , คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่ าน/ทริป, ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน
× ภาษี มลู ค่าเพิม 7 % และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3 %
เดินทางขึ นตํา 34 ท่ าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที จะชําระค่าบริ การเพิมเพือให้ คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ ทา่ นต่อไป ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการงดออกเดินทางและเลือน
การเดินทางไปในวันอืนต่อไป โดยทางบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า
เงือนไขการจอง และ การชําระเงิน :
 มัดจําท่ านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลกู ค้ าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจํานวน
 ส่วนทีเหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน
 หากไม่ชําระมัดจํ าตามที กําหนด ขออนุญาตตัดที น ังให้ลูกค้าท่านอื นที รออยู่
 หากชํ าระไม่ครบตามจํ านวน บริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิ กการเดิ นทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื อนไข
 เมื อท่านชํ าระเงิ นไม่ว่าจะทังหมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื อนไขและข้อตกลงต่างๆที ได้ระบุไว้ทงั หมด
นี แล้ว
 หากชําระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ ว โปรดส่ งสําเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชือพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 ส่ งรายชือสํารองทีนัง ผู้เดินทางต้ องส่ งสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชือพร้ อมยืนยันว่ าต้ องการ
เดินทางท่ องเทียวทริปใด, วันทีใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสําเนาหนั งสือเดินทาง(Passport) มาให้
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ ไม่ รับผิดชอบค่ าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื อ-นามสกุล และ
อืนๆ เพือใช้ ในการจองตัวเครืองบินทังสิน

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ นไป และเหลือหน้ ากระดาษอย่างตํ า 2 หน้ าหากไม่
มันใจโปรดสอบถาม
เงือนไขยกเลิกการจอง :
เนืองจากเป็ นราคาตัวเครื องบินโปรโมชัน เมือจองทัวร์ ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลือน ขอคืนเงิน ได้ ทกุ กรณี และกรณีที
กองตรวจคนเข้ าเมืองทั งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศทีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ นรวมถึง เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการ
หนึง หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น
ข้ อมูลเพิมเติม เรืองตัวเครืองบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระค่าใช้ จ่าย
ส่วนต่างทีสายการบิน และบริ ษัททัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึงทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถ
เข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ ดําเนินการออกตัวเครื องบินไปแล้ ว (กรณีตัว REFUND ได้ ) ผู้เดินทางต้ องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั น
ข้ อมูลเพิมเติม เรืองโรงแรมทีพัก
 เนืองจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี ยว (Single) และห้ องคู่ (Twin /
Double) และ ห้ องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกัน
 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ นมาก และห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ใน
การปรับเปลียน หรื อย้ ายเมืองเพือให้ เกิดความเหมาะสม
ข้ อมูลเพิมเติมเรืองสัมภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
 สําหรับนํ าหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั นประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ าหนักเพิมเป็ นสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้ องชําระใน
ส่วนทีโดนเรี ยกเก็บเพิม)
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ นเครื องได้ ต้ องมีนํ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+ยาว+สูง
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ว)
 กรณีทีต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ ากว่ามาตรฐานได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับภาระส่วนของค่าใช้ จ่ายทีสมั ภาระนํ าหนักเกิน (ท่านต้ องชําระใน
ส่วนทีโดนเรี ยกเก็บเพิม)
 ทางบริ ษัทฯ ไม่ รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ ก่ อนการเดินทาง)

1. รายการอาจมีก ารเปลี ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื อ งจากความล่า ช้ า ของสายการบิ น โรงแรม ที พัก การจราจร
เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่ว่าจะด้ วย
สาเหตุใ ดๆ ก็ ตาม (ซึงเป็ นเหตุ การณ์ ที น อกเหนื อ การควบคุ มจากทางบริ ษั ททัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษัท จะคํานึง ถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสําคัญ
2. หากท่ านยกเลิกทัวร์ เนืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั งๆ ทีสายการบิน หรื อในส่วนของการบริ การทางประเทศที ท่านเดินทางท่องเที ยว ยังคงให้ บริ การอยู่เป็ นปกติ ทางบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ทั งหมด หรือบางส่ วนให้ กับท่ าน
3. หากในวันเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้ าชมได้ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการไม่ คืน
ค่ าใช้ จ่าย เนืองจากทางบริ ษัทได้ ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้ จ่ายไปล่วงหน้ าแล้ ว
4. บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ทั งหมด หรือบางส่ วนให้ กับท่ าน ในกรณีดงั นี
 กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมือง ห้ ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื องจากมีสิงผิดกฎหมาย หรื อสิงของห้ ามนําเข้ าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสียด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีทางกองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามเดินทาง
 กรณีทีสถานทูตงดออกวีซา่ อันสืบเนืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมื อง ให้ กับชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวที พํานักอยู่ใน
ประเทศไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ทีประสงค์ จะพํานักระยะสั นในประเทศญีปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะ
ด้ วยวัตถุประสงค์ เพือการท่ องเทียว เยียมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยืนเอกสารในขันตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญีปุ่น* ดังต่ อไปนี
1. ตัวเครื องบินขาออกจากประเทศญีปนุ่ (ทางบริ ษัทฯจัดการให้ )
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึ นในระหว่างทีพํานักในประเทศญี ปนได้
ุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ น
ต้ น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปนุ่ (ทางบริ ษัทจัดการให้ )
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปนุ่ (ทางบริ ษัทฯ จัดการให้ )
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญีปุ่น (สําหรับกรณีการเข้ าประเทศญีปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ตํากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิงทีขดั ต่อกฎหมายและเข้ าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั น
3. ในขั นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน

4. เป็ นผู้ทีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี ปนุ่ มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัติทีจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่ อนทําการจอง เพือความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ า
และบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่ าบริการขึ น ในกรณีทีมีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถงึ 30 ท่ าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทั งหมดกับทางบริ ษัทฯแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทั งหมด
7. รายการนี เป็ นเพียงข้ อเสนอทีต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครั งหนึง หลังจากได้ สาํ รองโรงแรมทีพกั ในต่างประเทศเรี ยบร้ อย
แล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ปทีเข้ าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สบู บุหรี / ปลอดบุหรี ได้ โดย
อาจจะขอเปลียนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ทีพกั ทั งนี ขึ นอยูก่ บั ความพร้ อมให้ บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได้
9. กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วีลแชร์ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่ างน้ อย 7 วันก่ อนการเดินทาง
มิฉะนั นบริ ษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ คําสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จดั กํากับเท่านั น
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผ้ เู ดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ อง
ให้ เป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1 ห้ องพักคู่ และ 1 ห้ องพักเดียว โดยไม่คา่ ใช้ จ่ายเพิม

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี ปนุ่ หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้ เวลาในการ
ท่องเทียวและ ช้ อปปิ งแต่ละสถานทีน้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา ซึ งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั งทีต้องเร่งรี บ เพือให้ ได้ ทอ่ งเทียวตามโปรแกรม
14. บริ การนํ าดืมท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ มในวันที 2 ของการเดินทาง ถึงวันที 4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด
15. การบริ การของรถบัสนําเที ยวญีปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชัวโมง ในวันนั นๆ มิอาจเพิม
เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั นๆเป็ น
หลัก จึงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง

