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** 4 งาน เทศกาลหิมะอาซาฮิคาวะและซัปโปโร, เทศกาลแสงเทียนโอตารุ, เทศกาลนา้ แข็งเมืองโซอุนเคียว
** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ KIRORO SNOW WORLD อาทิ สกี สโนว์บอร์ ด กระดานเลื่อน
** สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสั ตว์ อาซาฮียาม่ า”
** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
** ช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายที่ ย่ านทานูกโิ คจิ และ ย่ านซูซูกโิ นะ
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย “แช่ นา้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด” แบบอิ่มไม่อ้นั
** บริ การท่านด้วยนา้ ดืม่ ทีญ
่ ปี่ ุ่ นท่านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 6 - 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วด้ วยค่ ะ)

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่

20.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหินฟ้ าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

23.55 น.
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วันทีส่ อง

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เทศกาลหิมะซัปโปโร (โอโดริปาร์ ค) - ย่ านทานูกโิ คจิ+ย่ านซึซึกโิ นะ บุฟเฟ่ ต์ อมิ่ ไม่ อ้นั ปูยักษ์ 3ชนิด

08.20 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ ค” ที่
ถือเป็ นของฝากท้องถิ่นทีม่ ีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถ
เดินชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ ม แบบจําลองของโรงงาน และ
กระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวัติความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์นม พร้อม
ทั้งเลือกชิม และเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม “งานเทศกาลหิมะทีซ่ ัปโปโร” ประจําปี 2019 (Sapporo Snow Festival) จัดขึ้นในช่วงวันที่ 4-11
กุมภาพันธ์ 2019 เป็ นระยะเวลาทั้งหมด 8 วัน โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงโชว์ผลงานแกะสลักนํ้าเเข็ง
มากกว่า 200 ชิ้น และประดับด้วยแสงไฟหลากสีสนั สวยงาม และนําท่านชม “สวนโอโดริ” หรือ “Odorikoen”
ที่เป็ นทั้งสวนและถนนที่ตดั ผ่านย่านใจกลางเมืองจากตะวันออกไปตะวันตก เป็ นสถานที่จดั เทศกาลหิมะระดับ
โลก ซึ่งมีการแข่งขันประกวดประติมากรรมนํ้าแข็งจากนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ได้เข้าร่ วม อีกทั้งยัง
เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในเทศกาลนี้

จากนั้นนําท่านสู่ยา่ น “ทานูกิโคจิ” ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า นาฬิกา เกมส์
กล้องถ่ายรู ป ของฝากของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่ องสําอางค์ เป็ นต้น และนําท่านชมเทศกาลย่าน
ซึซึกิโนะ “Susukino site” ก็จะเป็ นรู ปสลักจากก้อนนํ้าแข็ง (ice sculpture) ทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ งสินค้า
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า รองเท้าแฟชัน่ มากมาย และยังเป็ นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนับพันเต็มไปด้วย
นักท่องเที่ยวนักชิม อีกทั้งยังมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมายจนได้รับการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรือ “ราเม็ง
โยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์ อิ่มไม่ อั้น “สุ ดยอดอาหารทะเล ปูยักษ์ 3ชนิด”
บริ การด้วยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด
“ปู 3 อย่ าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยแมลงพูต่ วั โต กุง้ ทะเล ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสด
ใหม่จากทะเล อีกทั้งยังมีเนื้อหมู เนื้อวัว ชั้นดี พร้อมผักสดๆ บริ การแบบอิ่มไม่อ้นั
 พักที่ APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
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วันทีส่ าม

เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ลานหิมะ KIRORO SNOW WORLD เมืองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - คลองโอตารุ - เทศกาลแสงเทียนหิมะโอตารุ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทุกท่านจะได้เห็นบ่อนํ้าร้อนคที่มีควันพวย
พุง่ ออกมาจากพื้นหินพร้อมกับกลิ่นกํามะถัน ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามอันเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่ยงั คงอยูช่ วั่ กัลป์ จากนั้นนําท่านชม “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของผิว
โลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมา เป็ นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ ปั จจุบนั ภูเขาโชวะ
อยูใ่ นการดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะเป็ นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ นอกจากนี้บริ เวณเชิงเขายังเป็ นที่
อนุรักษ์พนั ธุห์ มีสีน้ าํ ตาล ซึ่ง เป็ นหมีพนั ธุท์ ี่หาได้ยากในปั จจุบนั จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริ น และ
หมู่เกาะคูรินเท่านั้น นําท่านเดินทาง KIRORO SNOW WORLD ทํากิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ท่านจะได้
สัมผัสประสบการณ์ใหม่กบั “หิมะ” อันขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานลานหิมะ หรื อท่านใดต้องการทดลอง
ความสนุกกิจกรรมของลานหิมะ อิสระตามอัธยาศัย ไม่วา่ จะเป็ น SNOW MOBILE, SNOW RAFTING, SNOW
BANANA BOAT และกิจกรรณเล่นหิมะอื่นๆ (ราคาไม่ รวมอุปกรณ์ เครื่ องเล่ นต่ างๆ)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” เพือ่ นําท่านช็อปปิ้ ง ณ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ ง
สําคัญของเมืองตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ “ร้านเครื่ องแก้ว”, “พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี ” และ
“นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” อีกทั้งตลอดสองข้างทางของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่ อย
นานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิง่ ร้านชื่อดัง Le TAO มีให้ท่านได้ชิมลิ้มลอง หรื อ ซื้อกลับกันมากมายหลายร้าน อีก
ทั้งยังมีของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย บนถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับถนนสาย
สูชิ “Shushi Dori Otaru” เรี ยงรายด้วยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที่อาหารซีฟดสดๆ
ู๊
นําท่านสู่ “คลองโอตารุ ชมเทศกาลแสงเทียนหิมะ” (OTARU YUKI AKARI NO MACHI หรื อ OTARU
SNOW LIGHT PATH) ซึ่งจัดขึ้นที่ คลองโอตารุ ที่ประดับด้วยแสงเทียนสีสม้ สะท้อน เรี ยบทางเดินที่มีหิมะขาว
โพลนปกคลุม ทีม่ ีความยาว 1,140 เมตร อีกทั้งคลองนี้ยงั เชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.
1920 ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จาก
คลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัย กับ
อาคาร โกดังเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
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 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ี่

ตลาดปลานิโจ - ทาเนียบรัฐบาลเก่า - หมู่บ้านราเมน - พิพธิ ภัณฑ์ สาเก เทศกาลนา้ แข็งโซอุนเคียว - ออนเซ็น
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ “ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ
ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รู้จกั กันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จบั ได้ส่วน
ใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ท้งั สิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ท่าเรื อเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะ
มีท้งั นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยงั ขึ้นชื่อเรื่ อง ไข่
หอยเม่นและไข่ปลาแซลม่อน จากนั้นนําท่านเข้าชม “ทาเนียบรัฐบาลเก่ า” เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริ กาที่
สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา โดย
ใช้อิฐไปจํานวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็ นที่ทาํ การรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้
ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไป ที่ทาํ การหลังใหม่เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยูด่ า้ นหลังตึก
แดงหลังนี้ นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเมน” ที่ประกอบด้วยร้านราเมนที่มีชื่อเสียง 8 ร้าน ที่ต่างแข่งขันกันทํา
ราเมนของตนเองให้อร่ อยที่สุด เพือ่ สืบทอดมรดกทางปั ญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพือ่ ให้เป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน (มอบค่าอาหารท่ านละ 1,000 เยน)
นําท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์ สาเก โอโตโกยาม่ า (Sake Museum)” ถือว่าเป็ นสาเกที่มีชื่อเสียง ในระดับหัวแถวของญี่ปุ่น
ภายในพิพธิ ภัณฑ์ยงั มีการจัดแสดงห้องสําหรับอุปกรณ์ผลิตสาเกโบราณสมัยเอโดะ กล่าวถึงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของการบ่มสาเก เราจะได้ชมความพิถีพถิ นั ในการผลิตสาเกที่ข้ นึ ชื่อของเมืองอาซาฮิคาว่าแห่งนี้
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จากนั้นนําท่านร่ วม “งานเทศกาลน้าแข็งโซอุนเคียว” ที่ใช้พ้นื ที่กว่า 10,000 ตารางเมตรตลอดแนวแม่น้ าํ อิชิคาริ
เพือ่ จัดแสดงประติมากรรมนํ้าแข็งและหิมะรู ปทรงต่างๆ นํ้าแข็ง อุโมงค์น้ าํ แข็ง โดมนํ้าแข็ง แบบบ้านอิกลูของ
ชาวเอสกิโม รวมถึงถํ้าที่มีทางเดินรายล้อมด้วยนํ้าแข็งทรงหินงอกหินย้อย พร้อมตกแต่งแสงไฟอย่างสวยงาม
ตระการตาในยามคํ่าคืน

 รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
 พักที่ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนํ้าแร่ หรื อ ออนเซ็น เพือ่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า การ
อาบนํ้าแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผา
ผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีห่ ้ า

นา้ ตกกิงกะและนา้ ตกริวเซ - สวนสั ตว์ อาซาฮียาม่ า - เทศกาลหิมะอาซาฮิคาวะ - ห้ างมิตซุย เอ้าท์ เล็ต
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชมความงามของ “น้าตกกิงกะและน้าตกริวเซ” เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของ
นํ้าตกที่จดั ได้วา่ เป็ นวิววธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น นํ้าตกทั้งสองแห่งนี้มีตน้ นํ้าอยูใ่ นเขตภูเขา
โซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายนํ้าที่ไหลรวมกันกลายมาเป็ นแม่น้ าํ อิชิคาริ ได้ จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ “สวนสั ตว์ อาซาฮียาม่า” สวนสัตว์แห่งนี้เปิ ดเมื่อปี 1967 เป็ นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง และยังอยู่
เหนือสุดของ เกาะญี่ปุ่น ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ และสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นโซนขั้วโลก ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็ นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวหายากมากมาย สวนสัตว์แห่งนี้ถือว่าเป็ น
ต้นแบบของสวนสัตว์ท้งั หมดในญี่ปุ่น ทั้งการออกแบบให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนื้อที่อนั
กว้างใหญ่ราวกับอยูใ่ นธรรมชาติจริ งๆ สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด อาทิ
“หมีข้วั โลกเหนือ (POLAR BEAR),นกเพนกวิน, นกกะเรี ยน, แมวนํ้า, ลิงอุรังอุตงั , กวางเรนเดียร์, เสือดาวหิมะ
(SNOW LEOPARD), หมีสีน้ าํ ตาล, สวนนกนานาชนิดและอีกมากมาย
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านสู่ “เทศกาลหิมะอาซาฮิคาวะ” เป็ นงานเทศกาลหิมะประจําฤดูหนาวที่เมืองอาซาฮิคาวะ มีการจัด
แสดงรู ปปั้ นหิมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก การประดับไฟในเมือง ตลาดหน้าหนาว และกิจกรรมมากมาย ซึ่งเป็ นช่วง
เดียวกับงานเทศกาลหิมะที่ซปั โปโร ภายในงาน จะได้ชมผลงานรู ปปั้ นจากหิมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์
ของงานเทศกาลหิมะทีน่ ี่ ที่มีความสูง 20 เมตร ความกว้าง 30 เมตร การประดับไฟภายในเมือง ไลท์อพั หิมะ
พร้อมทั้ง กิจกรรม และ ของอร่ อยอีกมากมาย จากนั้นเดินทางสู่ “ห้ างมิตซุย เอ้ าท์ เล็ต (MITSUI OUTLET)”
ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทัว่ โลก อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมด้วยสินค้า
สําหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชัน่ หญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินค้าทัว่ ไป นอกจากนี้ภายในห้างยังมี
ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ภายในห้าง อิสระทั้งช้อป และ ชิมตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันทีห่ ก

สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

10.00 น.
15.50 น.

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่ งของและสัมภาระให้ เรี ยบร้ อย)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่ เตรี ยมตัวเดินทางกลับ
เหินฟ้ าสู่กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้งั ได้ตามความเหมาะสม
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ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึงระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนําเที่ยวเป็ นสําคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 6 - 11 กุมภาพันธ์ 2562
อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

63,900 บาท
61,900 บาท
59,900 บาท
8,000 บาท
-30,000 บาท

เด็กทารก อายุต่าํ กว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทําการจองค่ะ
อัตราค่าบริการนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คํานวณ ณ วันที่ 4/9/2561)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่าํ กว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o นํ้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
o ค่าทําหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
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o ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่ เติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่ านละ 20,000 บาท
o ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 20,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาํ การเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่ สามารถทานได้ , ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสํารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง (เป็ นอย่ างช้ า)
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจํานวนที่ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สาํ รองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ทอ่ งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ 15
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o
o
o
o
o
o
o

วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทั้งหมด
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํ นาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและ
คํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสําคัญ
เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว
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