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ซุปตารใบไมเปลี่ยนสี
กําหนดการเดินทางเดือนตุลาคม 2561

โดยสายการบินแอรเอเชีย เอ็กซ(XJ)
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พิเศษ!!! บุฟเฟตขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
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** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ // เด็กอายต่าํ กวา 2 ป (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานี้ไมรวมคาทิปไกด 1,200
บาท/ทาน/ทริป
วันแรก สนามบินดอนเมือง
20.00 น

พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.55 น

ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุนเที่ยวบินที่XJ620
(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

วันที่สอง

สนามบินชิโตเซะ –เมืองบิเอะ–สระอะโออิเคะ–หมูบานราเมนอาซาฮิคาวา - อุทยานแหงชาติไดเซ็ตสึซัง –
น้ําตกริวเซยและน้ําตกกิงกะ–กระเชาคุโรดาเกะ - อิออน มอลลล

08.20 น.

เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุนหลังจากผานขั้นตอนศุลกากร เรียบรอยแลว นําทานสู
เมืองบิเอะ (Biei)เมืองเล็ก ๆ ลอมรอบดวยภูมิทัศนที่งดงามของภูเขาและทุงนาอันกวางใหญ เดินทางสู สระอะโออิ
เคะ (Aoiike)หรือสระน้ําสีฟา (Blue Pond)ตั้งอยูฝงซายของแมน้ํา Bieigawaทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองบิเอะ
ตั้งชื่อตามสีของน้ําที่เกิดจากแรธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อปองกันไมใหโคลนภูเขาไฟ
Tokachiที่ปะทุขึ้นเมื่อป 1988 ไหลเขาสูเมือง ไฮไลท!!!ชมน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป และตอไม
สูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ําในบอ ไดเวลาอันสมควรเดินทางกลับสู เมืองอา
ซาฮิคาวา จากนําทานสู หมูบานราเมนอาซาฮิคาวาที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเปนเอกลักษณและไดรับการกลาว
ขานถึงความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษหมูบานราเมนอาซาฮิคาวาไดถือกําเนิดขึ้นในป 1996 โดยรวบรวมรานรา
เมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวาทั้ง 8 รานมาอยูรวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท!!!หมูบานราเมนที่รวบรวม
รานดังขั้นเทพไวในที่เดียวและยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเปนมาขอหมูบานแหงนี้ใหสําหรับผูท สี่ นใจไดมา

ศึกษาอีกดวย ทุกๆรานจะสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของรานตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา เชน ราน
Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเปนราเมนเจาที่เกาแกที่สุ ดในอาซาฮิคาวา หรือจะเปนราน
Ramen Shop Tenkinที่เชื่อมั่นในน้ําซุปของตัวเองวาเปนหนึ่งไมแพใครที่สําคัญ ราเมง ถือเปนอาหารเมนูยอดนิยมของ
คนญี่ปุน เพราะดวยความที่กินงายและมีรสชาติที่หลากหลายจึ งเปนที่ถูกใจของคนญี่ปุนทุกเพศทุกวัย
เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมน

เดินทางสูอุทยานแหงชาติไดเซ็ตสึซัง(Daisetsuzan National Park)อุทยานที่มีใหญที่สุดในญี่ปุนตื่นตาตื่นใจกับฤดู
ใบไมเปลี่ยนสีที่ทั่วทั้งอุทยานจะเต็มไปดวยสีสันของใบไมที่พากันเปลี่ยนสีอวดความสวยงามของธรรมชาติ (ใบไม
เปลี่ยนสีที่ฮฮกไกโด โดยปกติจะอยูในชวงประมาณปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศ)ชมน้ําตกริวเซยและน้ําตกกิงกะใหทานไดสัมผัสความงามของน้ําตกแหงนี้ในชวงหนาหนาว ที่บริเวณ
น้ําตกจะเต็มไปดวยหิมะขาวโพลน แลวสายน้ําบางจุดก็จะกลายเปนน้ําแข็ง ซึ่งดูสวยและแปลกตาไปอีกแบบนึงโดย
น้ําตกกิงกะถือเปนตัวแทนของสตรีเพศเพราะสายธารที่ไหลลงมานั้นสวยงามอ อนชอยมีจังหวะจะโคนประหนึ่งการ
แสดงของเกอิชาในชนชั้นสูง และ น้ําตกริวเซโนะทาคิ คือตัวแทนของบุรุษเพศเด็ดเดี่ยวรุนแรงเที่ยงตรงแตงดงาม
ประหนึ่ ง สะเก็ ด ดาวตกจากคื น รั ต ติ ก าลอั น มื ด มิ ด จากนั้ น นํ า ท า น นํ า ท า นขึ่ น กระเช า คุ โ รดาเกะที่ ใ ห บ ริ ก าร
นักทองเที่ยวขึ้นชมวิวบนภูเขาคุโรดาเกะตั้งอยูบริเวณชุมชนออนเซ็นถือวาเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดที่หนึ่งของโซอุน
เคียวตัวกระเชาเปนกระเชาขนาดใหญสามารถบรรทุกผูโดยสารมากถึง 101 ที่นั่งและใชเวลาประมาณ 7 นาทีถึงจุดชม
วิวนอกจากนี้ในฤดูหนาวดานบนยังเปนสกีรีสอรตสําหรับนักสกีและสโนวบอรดมาคนหาความท าทายดานบนโดยมีวิว
ภูเขารอบดานเปนจุดเดนของที่นี่ เดินทางกลับสู เมืองอาซาฮาวาจากนั้นนําทานชอปปงณอิออน ทาวน (ตรงขาม
โรงแรม) หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกาวา อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิขนมโมจิเบน
โตะผลไมและขนมขึ้นชื่อของญี่ปุน อยาง คิทแคท สามารถหาซื้อไดที่นี่เชนกัน

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก

SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สาม

สวนสั ต ว อ ะซาฮิ ย าม า –คลองโอตารุ – พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ก ล อ งดนตรี – โรงเป า แก ว คิ ต าอิ ชิ - ร า นกาแฟฮั ล
โหลคิตตี้- เมืองซัปโปโร- ชอปปงทานุกิโคจิ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูนําทานสูสวนสัตวอะซาฮิยามา (Asahiyama Zoo)เปนสวนสัตวที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของ
เมืองอะซาฮิกาวากลางเกาะฮอกไกโดซึ่งทางสวนสัตวอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลาย
มุมมองเปนเอกลักษณที่ไมเหมือนสวนสัตวแหงอื่นๆไฮไลท!!!ไดแกอุโมงคแกวผานสระวายน้ําของเหลาเพนกวิน
และโดมแกวขนาดเล็กที่อยูตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาปา ผูเขาชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจนอิสระให
ทานชมความนารักของสัตวประเภทสัตวอื่นๆ ไดตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูเมืองโอตารุโอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาดต่ําของ
ภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงคลองโอตารุหรือ โอตารุอุนงะมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือ
เป น สั ญ ลั ก ษณ ข องเมื อ งโอตารุ โดยมี โ กดั ง เก า บริ เ วณโดยรอบปรั บ ปรุ ง เป น ร า นอาหารเรี ย งรายอยู ไฮไลท !!!
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแหงนี้สรางเมื่อป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใชสําหรับเปนเสนทาง
การขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลือ
อีครึ่งหนึ่งไวเปนสถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ2เมตรนําทาน
เดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรีพิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปน!!!ไฮไลทหนึ่งในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑ
กลองดนตรีในญี่ปุนโดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงามและถือเปนอีกหนึ่งในสถานที่สําคัญทางประวัตศิ าสตรเมืองชม
โรงเปาแกวคิตาอิชิตั้งอยูในเมืองโอตารุเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานการเปาแกวมายาวนานโดยในอดีตนั้นจุดประสงค
ของการเปาแกวเพื่อใชเปนทุนใหเรือแตปจจุบันนี้เปาหมายของการเปาแกวเพื่อใชเปนของใชหรือของที่ระลึกแทนซึ่งโรง
เปาแกวคิตาอิชิเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุดของเมืองโดยกอตั้งขึ้นตั้งแตป 1901 ทามกลางโรงเปาแกวที่มีอยู
มากมายและผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงนี้ก็คือโคมไฟแกวและลูกบอลแกวนั่นเองนอกจากนี้ยังมีสอน
วิธีการเปาแกวใหกับนักทองเที่ยวดวยเดินทางสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัว
การตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย อิสระชอปปงถนนทานุกิโคจิเปนยานการคา
เกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขาย
กิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ทั้งยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุน

ดวย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมายรอนดองกี ราน100เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแตง
บนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญ
เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนทานุกิโคจิ

ที่พัก

SMILE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สี่

ตลาดปลานิโจ – ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาทเลต–รานคามือ
สอง – โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (ดานอก) - ชอปปงซูซูกิโนะ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า

ท า นสู ตลาดปลานิ โ จ
( Nijo

Market)เปนตลาดเกาแกตั้งแตป 1903 ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโปโร ครอบคลุมพื้นที่เมือง 1 บล็อค เปนที่นิยมสําหรับ
ชาวบานและนักทองเที่ยว ซึ่งจะแวะเวียนไปที่ตลาดเพื่อจับจายผลผลิตในทองถิ่น และอาหารทะเลสดๆ เชน ปู ไข
ปลาแซลมอน หอยเมนทะเล และปลาทะเลสดๆ จากนั้นนําทานสู ที่ทําการรัฐบาลเกาฮอกไกโดเปนอาคารสีแดงอิฐ
สรางในป 1888 นับเปนอาคารขนาดใหญ แหงหนึ่งในไมกี่อาคารของญี่ปุนในสมัยนั้น ภายในตกแตงอยางหรูหรา
ดานหนามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหยอมที่รมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย
อาคารแหงนี้เคยเปนที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปจจุบันเปดใหประชาชนเขาชมหองทํางาน
ตางๆ และหอสมุ ดเก็บ บันทึ กทางราชการ ผา นชมหอนาฬิก าโบราณ ตัว อาคารและหอนาฬิก าสรางขึ้น จากไม
ออกแบบและบริจาคใหโดยรัฐบาลสหรัฐ ในป 1878 สิบปหลังจากที่มีการสรางเมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในป
1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง Bostonนําทานสูดิวตี้ฟรีอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผา
น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัยจากนั้นชอปปงมิตชุยเอาทเลตเปนแหลงชอปปงที่มีพื้นที่ขนาดใหญแหงแรกของฮอกไกโด
มีสินคาแบรนดตางๆ จําหนายเสื้อผาผูหญิง ผูชาย เด็ก กระเปา รองเทา และมีรานอาหารใหเลือกมากมาย
เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ มิตซุยเอาเลท
นําทานชอปปง ณ รานสินคามือสองภายในรานจะมีจําหนายสินคาสภาพดี อาทิ กระเปา นาฬิกา รองเทา และขาว
ของเครื่องใชตางๆ ภายในบาน เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซึ่งสวนใหญ เปนสินคาที่ผลิตและจําหนายในประเทศญี่ปุน
นําทานชม โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (ShiroiKoibito Park) (ดานนอก)เปนโรงงานของบริษัท Ishiya
บริษัทช็อกโกแลตของทองถิ่น ผลิตภัณฑที่ขึ้นชื่อของบริษัท คือ คุกกี้ ShiroiKoibioของฝากที่นิยมของฮอกไกโด (คุกกี้
เนยสอดไสช็อกโกแลตขาว) ภายในบริเวณโรงงานประกอบดวย รานคา รานกาแฟ รานอาหาร และพิพิธภัณฑโรงงาน
ช็อกโกแลตพรอมจําหนายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ดานนอกจัดตกแตงสไตลสวนดอกไมยุโรป สรางบรรยากาศ
โรแมนติก อิสระใหทานถายรูป และเลือกซื้อขนม ช็อกโกแลตเปนของฝากกันตามอัธยาศัยจากนั้นนําทานสู ยานซูซูกิ
โนะ (Susukino)ยานกินดื่ม เที่ยวกลางคืนที่ใหญที่สุดของภาคเหนือในประเทศญี่ปุน และถือเปนยานที่คึกคักและมี
ชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโรอีกดวย โดยอยูถัดลงมาทางใตจากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยูรอบๆ สถานีรถไฟ

ใตดิน Susukinoในเวลาค่ําคืนบรรดาปายไฟโฆษณาบนตึกตางๆในยานนี้จะเปดไฟประชันกัน สีสันละลานตาดึงดูด
ลูกคากันเต็มที่ รอบๆบริเ วณนี้มีรานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ทั้งไนตคลับ บาร คาราโอเกะ
สถานอาบอบนวด รวมกันมากกวา 4,000 ราน ตั้งอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึ้นลิฟตไป แตก็มี
พนักงานออกมาเรียกลูกคาเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมด
เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ

ที่พัก
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วันที่หา

โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ –ทะเลสาบโทยะ –สวนฟูกิดาชิ
- เมืองซัปโปโร

เชา

รับ ประทานอาหารเช า

ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudaniหรือ Hell Valley)เปนหุบเขาที่งดงาม น้ํารอนในลําธารของหุบเขาแหงนี้
มีแรธาตุกํามะถันซึ่งเปนแหลงตนน้ําของยานบอน้ํารอนโนโบริเบทสึนั่นเอง เสนทางตามหุบเขาสามารถเดินไตขึ้นเนินไป
เรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบอโอยุนุมะ (Oyunuma)เปนบอน้ํารอนกํามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
ถัดไปเรื่อยๆก็จะเปนบอเล็กๆ บางบอมีอุณหภูมิที่รอนกวา และยังมีบอโคลนอีกดวย น้ําที่ไหลออกจากบอโอยุนุมะ เปน
ลําธารเรียกวา โอยุนุมะกาวา (Oyunumagawa)สามารถเพลิดเพลินไปกับการแชเทาพรอมชมทิวทัศนที่งดงาม
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู ภูเขาไฟโชวะ ชินซังนําทานเขาชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park)เปน
สถานที่เพาะพันธุหมีสีน้ําตาล นักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมีโต
เต็มวัยที่ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว เปนภาพที่นารักนาเอ็นดูทีเดียว หากใครตองการใกลชิดกวานี้
ก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ กรงมนุษย ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา และไดยินเสียงและ
กลิ่นของหมีผานรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปง และแอปเปล ใหนักทองเที่ยวไดปอนอาหารหมีอีก
ดวย เดินทางสู ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya)เปนทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40
กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ ตั้งอยูใกลกับทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหงนี้มีความพิเศษตรงที่
น้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหนารอน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดินเลน ปนจักรยาน หรือลองเรือชม
ทิวทัศน (มีคาใชจายเพิ่มเติมทานละ ผูใหญ 1,420 เยน เด็ก 710 เยน)อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู
ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเลนได (ยกเวนฤดูหนาว) นําทานชม บอน้ําพุใน
สวนฟู กิ ด าชิ อ ยู ตี น ภู เ ขาYoteiเป น สวนของบ อ น้ํ า ที่ ไ ด รั บ เลื อ กจากกระทรวง

สิ่ ง แวดล อ มให

เปนหนึ่งในน้ําที่บริสุทธิ์ในญี่ปุน บอน้ําพุเกิดจากน้ําฝนและหิมะที่ไหลอยูบนภูเขา

Yoteiใ น ห ล า ย

ศตวรรษและเปนบอน้ําพุทางธรรมชาติอยางแทจริง อุณหภูมิจะอยูที่ 6 องศาเซนเซียสตลอดทั้งป โดยอุดมไปดวยแร
ธาตุ เดินทางกลับสูเมืองซัปโปโร
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู

ที่พัก
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วันที่หก สนามบินชิโตเซ – กรุงเทพฯ
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน

10.00น. เหินฟาสู เมืองไทย โดยสายการบินแอรเอเซียเที่ยวบินที่ XJ621
15.50 น.เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปยม
+++++++++++++++++++++++++++++++
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋ เครื่องบิน หักคาตัว๋ ออก 9,000 บาท

ฤดูหนาวในญี่ปุนมีขอควรระวัง: สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆจะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลา
ใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทั ฯทราบในวันจองทัวร *
** ทั้งนี้เพือ่ ประโยชนของตัวทานเอง**
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิ
อาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

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 คาทําหนังสือเดิน ทาง 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, 1,200 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 บาทภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 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 เดือนขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไม
มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่
กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้ นรวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกันหากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับทานจะตองชําระคาใชจายสวน
ตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุปเปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไป
แทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin /
Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน
 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter)
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ 20กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระใน
สวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง+ยาว+สูงไม
เกิน 115 เซนติเมตรหรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศน้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ขอกําหนดของแตละสายการบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่ สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระใน
สวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปาและสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี
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 ทางบริษัท ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมไดไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืน
คาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณีดังนี้
 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(ทางบริษัทฯจัดการให)
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ํากวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคา
และบริษัท
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง30 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน,การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิ ดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง 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 ในกรณีที่ผูเดินทางไมผาน
การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอขอสงวนสิทธิในการจัดหอง
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. บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

ใบจองทัวร / BOOKING FORM

รายการทัวร..................................................................................วันเดินทาง........................................
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) ..................................................................โทร......................................................
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน

(ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน)

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก)
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ

กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน

อาหาร

ไมทานเนื้อวัว  ไมทานเนื้อหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต

รายละเอียดอื่นๆ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว
ลงชื่อ.............................................................ผูจอง
(..............................................................)

วันเกิด(ว/ด/ป)

