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กาหนดการเดินทาง : วันที่ 04 - 08 เมษายน 2561
วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

20:00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2
สายการบินไทย (TG) กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง === HAPPY TOGETHER โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อํานวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่านุ..
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ
ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

23:55 น.

บินลัดฟฺาสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
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วันที่สอง

08:20 น.

สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ
อาบน้าแร่แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
ถึงสนามบินนานาชาติสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุูนดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ําแร่ที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งได้มี
แหล่งกําเนิดน้ําออนเซ็น ออนเซนโนโบริเบทสึ เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการระเบิดของปากปล่องภูเขาไฟที่
มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวถึง 450เมตร และทุกๆนาทีจะมีน้ําร้อนผุดออกมามากถึง 3,000ลิตร และน้ําที่
ไหลออกมาก็ร้อนมาก วัดสูงสุดได้มากกว่า 130℃ ถ้าได้เดินไปตามทางจนถึงในสุด จะพบว่าบริเวณรอบๆ
เต็มไปด้วยไอน้ําจนไม่สามารถมองอะไรเห็น และจากหอคอยเราก็สามารถมองเห็นการพุ่งตัวขึ้ นมาของแก๊ส
ภูเขาไฟ และน้ําร้อนได้พร้อมกับได้กลิ่นของกํามะถัน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก
… มาจ้องตากันสัก 1 นาทีไหม? ณ หุบเขานรก… (ฉากหนึ่งในภาพยนตร์ แฟนเดย์ …แฟนกันแค่วัน
เดียว) นําท่านเทีย่ วชม บ่อโคลนเดือดธรรมชาติ ที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุด
ขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าซึ่งแม้จะ
มีขนาดเล็กแต่ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก...

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย

จากนั้นนําท่านชม หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจําลองวิถีชีวิตของ
ชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา
หมู่บ้านซามูไรและอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยว จะสามารถ
สัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุูนโบราณ นอกจากนี้ยังมี
คนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการ
แสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินไป
กับบรรยากาศเอ็นเตอร์เทนเมนท์สุดประทับใจ มีที่ให้แปลงกาย
เป็นเจ้าชายเจ้าหญิงของญี่ปุูนหรือนินจา , กายกรรมของนินจาและ
การแสดงทักษะการใช้ดาบก็มีพ ร้อมให้ได้สนุกกัน นอกจากนี้แล้ว
ยังมีหอสมุดที่รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับนินจาและดาบในสมัยเอโดะ
สามารถศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ข องญี่ ปุู น ได้ ที่ นี่ ก ารตกแต่ ง ของ
ร้านอาหารทั้งภายนอกและภายในก็แน่นอนว่าเป็นแบบสมัยเอโดะ
มีร้านราเมง อุด้ง และยังมีร้านอาหารบริการด้ วย สําหรับท่านที่
ต้องการหาของฝากที่นี่มีเซมเบ้ ที่มีลายมาสคอตของหมู่บ้านยุคอิดาเตะ Noboribetsu ที่มีจําหน่ายเฉพาะที่นี่
เท่านั้น หากใครสนใจสามารถเลือกซื้อได้เลยค่ะ จากนั้นคณะเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก....

ค่า

รับประทานอาหารค่า แบบบุฟเฟ่ห์+ขาปู ณ โรงแรมที่พัก (2)

ที่พัก

โรงแรม NOBORIBESTU MANSEIKAKU ONSEN HOTEL (ระดับ 4 ดาว)
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******* ห้องพัก มี 2 แบบ แบบ Japanese Style กับ Western Style ห้องไม่สามารถการันตี
ได้ว่าจะได้ห้องแบบไหน ขึ้นอยู่กับโรงแรม จัดให้หรือที่มีหอ้ งว่าง *******
หมายเหตุ : ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ําแร่ญี่ปุูน (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ด
เหนื่อยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน ซึ่งการแช่น้ําแร่ธรรมชาติเชื่อในเรื่องการบํารุงการ
ไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบํารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ํา
มีนวล ตามอัธยาศัยหรือท่านเลือกพักผ่อนในห้องพัก
วันที่สาม

เช้า

โนโบริเบ็ทสึ - ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – ขึ้นกระเช้าอุสุซาน - ฟาร์มหมี (รวมตั๋วค่าเข้า)
ช้อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค - ซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – ผ่านชมหอนาฬิกา – ที่พัก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
จากนั้นนําคณะเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ นําท่านล่องเรือชมความงามรอบๆๆ ทะเลสาบและ วนรอบเกาะนา
กาจิมะที่อยู่ ใจกลางทะเลสาบ....(ใช้เวลา ประมาณ
ครึ่ ง ชั่ ว โมง) หลั ง จากนั้ น นํ า ท่ า น ขึ้ น กระเช้ า อุ สุ ซั ง
(Usuzan Ropeway) ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อไปยังบริเวณ
ที่ใกล้กับยอดภูเขาไฟอุสุ(Mount Usu) ซึ่งมีการปะทุ
ครั้ ง ล่ า สุ ด เมื่ อ ปี 2000 และ จากจุ ด นั้ น สามารถ
มองเห็ น ทั ศ นี ย ภาพอั น งดงามของทะเลสาบโทยะ
(Lake Toya) และภูเขาโชวะชินซัน(Showa Shinzan)
..... จากนั้นนํา นําท่านเดินทางสู่ ฟาร์มหมีสีน้าตาล
ซึ่งมีถิ่นกําเนิดอยู่แถวไซบีเรียและที่มีอยู่ที่เกาะฮอกไก
โดเท่ า นั้ น ปั จ จุ บั น นี้ ไ ด้ ก ลายเป็ น สั ต ว์ ใ กล้ สู ญ พั น ธ์
และหาดู ได้ย ากเต็ม ที อิ ส ระให้ ท่านได้ ถ่ายรูป ความ
น่ า รั ก ของเหล่ า หมี สี น้ํ า ตาลที่ จ ะคอยมาขออาหาร
อย่างน่ารักน่าชัง อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อของ
ที่ระลึกต่างๆของที่นี่กับเวอร์ชั่นหมีสีน้ําตาลที่มีหลากหลายอิริยาบถ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
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จากนั้ น นํ า ท่ า น อิ ส ระช็ อ ปปิ้ ง มิ ส สุ ย อิ เ อ้ า ท์ เ ลตพาร์ ค (Mitsui Outlet Park Sapporo) เป็ น
ห้างสรรพสินค้ารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ตั้งอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima
ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่
นั่ง และร้านจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง และมีสินค้า จากฟาร์มท้องถิ่น ประจําเมืองฮอกไกโดอีกด้วย
(Hokkaido Roko Farm Bridge) นอกจากนี้ที่ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO KITAHIROSHIMA
ยังมีศูนย์อาหารที่มีขึ้นชื่อของฮอก
ไกโด เช่น ข้าวหน้าอาหารทะเล รา
เมน ให้เลือกรับประทานได้ รวมถึง
มี ร้ า นขายของฝากและร้ า น Tax
Free
ม า ก ก ว่ า 1 1 0 ร้ า น
นอกจากนี้ยังอํานวยความสะดวกครบครัน ทั้ง Free Wi-Fi อํานวยความสะดวก ของแบรนด์ดังต่าง ๆ ที่อยู่
ใน outlet กัน สินค้าของแต่ละร้านใน Outlet แห่งนี้ราคาถูกใจสบายกระเป๋าขาช้อปทั้งนั้น เพราะหลายร้าน
ก็ลดราคากันถึง 30-70% กันเลยทีเดียว.
นําท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park)
ปอดใหญ่ใจกลางเมือง ซึ่งแบ่งซัปโปโรออกเป็นสองส่วน
คื อ ส่ ว นเหนื อ และส่ ว นใต้ มี ถ นนสายหลั ก ตั ด ผ่ า น
โดยรอบสําหรับเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่สําคัญ และ
แหล่งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่ออื่นๆ ของเมือง โดยมี หอโท
ทัศน์ (Sapparo TV Tower) ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของ
สวน เป็ น จุ ด สั ง เกตได้ อ ย่ า งชั ด เจน เนื่ อ งจากเป็ น หอ
โทรทัศน์ที่มีความสูงมากที่สุดทางตอนเหนือของญี่ปุูน
โดยมีความสูงถึง 147.2 เมตร จากนั้นนาท่านผ่าน
ชมหอนาฬิ ก า (Clock
Tower) หรื อ โทไคได
(Tookeidai) สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ งซั ป โปโร โดยมี ตั ว
อาคารสไตล์ยุโรปที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1878 ซึ่งเดิมเป็น
เป็ น วิ ท ยาลั ย ฝึ ก อาชี พ การทํ า เกษตรกรรมสํ า หรั บ
ชาวเมืองและต่อมา ในปี 1881 จึงได้มีการสร้างนาฬิกา
เพิ่มเติมในส่วนบนสุดของของอาคารปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของ
เมือง
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)

ที่พัก

โรงแรม DAIWA ROYNET SAPPORO หรือ เทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)
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วันที่สี่

เช้า

ซัปโปโร – วิหารแดง(ตึกรัฐบาลเก่า) - เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้า
คลองโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลต - อิสระช้อปปิ้ง ถนน ทานุกิโกจิ – เข้าที่พัก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)
นําท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า เมืองซัปโปโร ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโร หรือ อาคารรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด
ได้รับฉายาว่า 'วิหารอิฐแดง' เป็นตึกที่มีอายุกว่าร้อย
กว่าปี ตั้งอยู่ใกล้หอนาฬิกา และ สวน Odori อาคารนี้
ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูงและมีความโอ่
อ่า หรูหราที่สุด อดีตเคยใช้เป็นกอง อํานวยการ ของ
ข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมือง ปัจจุบัน
ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
ของเมืองซัปโปโร ล้อมรอบไปด้วยภูเขาจนได้ชื่อว่า
"เมืองแห่งภูเขา" แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว
1,140 เมตร และเชื่ อ มต่ อ กั บ อ่ า วโอตารุ ซึ่ ง ใน
สมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็น เส้นทาง
ในการขนส่ง สิ น ค้า จากคลั ง สิน ค้ า ในตั ว เมื อ งโอตารุ
ออกไปยั ง ท่ า เรื อ บริ เ วณปากอ่ า ว ให้ ท่ า นเดิ น เล่ น
พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลอง
และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทาง จากนั้นนําท่าน
ชม โรงงานแก้ ว ให้ ท่ า นได้ เลื อ กซื้ อ ผลิต ภั ณ ฑ์ จ าก
โรงงานแก้วที่มีเสียงของเมืองโอตารุ ท่านจะได้ตื่น
ตากั บ เครื่ อ งประดั บ และตกแต่ ง ที่ ทํ า มาจากแก้ ว
มากมายหลากหลายรู ป แบบ หรื อ ท่ า นจํ า เลื อ กชม
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี คนทั่วไปแนะนําอาจทําให้คุณ
คิดว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มี เพียงตึกเดียว แต่จริงๆ
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แล้ว Otaru Music Box Museum แห่งนี้มีอยู่ด้วยกันถึง 6 ตึกไม่ไกลกันในถนนสาย Sakaimachi โดย
Main Hall จะเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุด และใกล้กันมี หอนาฬิกาไอน้า อยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จุด
ที่ใครๆก็ต้องแวะเก็บภาพที่ระลึก ด้านในมีด้วยกัน 3 ชั้น เป็นส่วนที่มีของให้เลือกชมเลือกซื้อมากที่สุด ทั้ง
กล่องดนตรีแบบคลาสสิค แบบหมุนไขลาน ตุ๊กตา โคมไฟ ชุดน้ําชา กรอบรูป ที่แขวนผนัง ข้าวของสไตล์
ญี่ ปุู น และอี ก มากมายที่ จั ด วางไว้ อ ย่ า งเก๋ ไ ก๋
ซึ่ ง ต้ อ งขอบอกว่ า มี ทุ ก รู ป แบบให้ เ ลื อ กสรร ตึ ก Hall
Number2 จะเป็น Antique Museum ตั้งอยู่เฉียงจากตึกหลักซึ่งต้องข้ามถนนมา ในส่วนนี้ แสดงเครื่องดนตรี
โบราณยุคเก่าๆที่หลายชิ้นทําจากไม้ แกะสลักลวดลายอย่างประณีตหรือบางชิ้นเราแทบไม่เคยเห็น โชว์กลไก
การทํางานภายในของกล่องดนตรี และยังมีการเปิดให้ ในการฟังเสียงอัตโนมัติจากเครื่องดนตรีชิ้น เก่าแก่
อย่างออร์แกนทุกๆ 1 ชม. รอบละ 15 นาทีด้วย...
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ที่หมู่บ้านอิชิยะ(Ishiya) เจ้าดัง ต้นตํารับจากฮอกไกโด ผู้ผลิตของฝาก
ขึ้นชื่อ อย่างขนม Shiroi Koibito ที่นี่นักท่องเที่ยว
ต่างแห่แหนกันเข้ามาชมโรงงานไม่เว้นทุกเทศกาล
อิสระให้ท่านเดินชมห้องต่างๆ ตั้งแต่ห้องโชว์กล่อง
เก็ บ ช็ อ คโกแลต ถ้ ว ยน้ํ า ชาจากอั ง กฤษ ฯลฯ ให้
ถ่ายรูปได้ตามใจชอบ และซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน
จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร นําท่าน
อิสระช้อปปิ้งตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ แหล่งช้
อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเหมาะสําหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโดเป็นชุมชนร้านค้า
ประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8)

(ST)ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN LAST SNOW IN HOKKAIDO 5D3N (TG)

พิเศษ!! ....เมนู ขาปูยักษ์ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น
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เมนูชื่อดังของฮอกไกโดพร้อมน้าจิ้มรสเด็ด ร้านอาหาร Nanda (Seafood + Crab Buffet with soft
drink)
อาหารก็มีมากมายหลายชนิดที่มีให้เลือกกันจนตาลายโดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งหลายที่สดมากๆ
ตั้งแต่ หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลับ กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น้ํา กั้ง ปลาไข่
ปลาแซลมอน และไฮไลท์ที่ชาวไทยรอคอย คือ ปู ฮอกไกโด นั่นเอง
ที่พัก

วันที่หก
เช้า

โรงแรม DAIWA ROYNET SAPPORO หรือ เทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม (9)
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อทาการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และสัมภาระ....

10.00 น.

กลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.50 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…..
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

อัตราค่าบริการ : ทัวร์เต็มรูปแบบ 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 04 - 08 เมษายน 2561
อัตราค่าบริการ/ท่าน
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริม)
เด็กอายุ 2 ขึ้นไป - 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เตียงเสริม)
เด็กอายุ 0-2 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่มีเตียงเสริม)

พักห้องเดี่ยว
กรณีมีตั๋วเครื่องบิน หักเงิน
(ST)ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN LAST SNOW IN HOKKAIDO 5D3N (TG)

ราคา/ท่าน

54,900.54,900.52,900.50,900.12,900.10,900.15,000.https://goo.gl/yztx2Y
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หมายเหตุ
1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนําเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
(ณ วันที่ 28 / 11 / 2560) หากภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าชําระส่วนต่าง
ที่เพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง
ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
มัคคุเทศก์บรรยายไทย
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกันภัย (หรรษา TA25)
อัตรานี้ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ราคานี้ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ
ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (วันละ 200 บาท X 5 วัน = 1,000 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน / ทริปการเดินทาง)
ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850 บาท
การชาระเงิน
1. ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจา 20,000 บาท สําหรับการจองเมื่อที่นั่งยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน
2. ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชําระเงินค่ามัดจําหรือชําระไม่ครบหรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสิทธิยกเลิกตั๋วที่นั่งของผู้เดินทาง )
3. กรุณาจัดส่งเอกสารสาหรับยื่นวีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน หรือ ไม่น้อยกว่า 20 วัน
4. กรุณาระบุชื่อฝูายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยนะค่ะ
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เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
3. กรณี การยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุูน ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หรือ กรณียกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํา
กับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจาก
ค่าตัว๋ เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจํา หรือ เต็มจํานวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุ๊ปการเดินทางเรียบร้อยแล้ว
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 35 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ
สายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า...
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง
ๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด
หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุูน) ทางผู้จัด ขอ
สงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)
 หากมี เ พื่อ นหรื อ ญาติ ข องท่า นต้ อ งการร่ ว มเดิ น ทางท่อ งเที่ ย วระหว่ า งท่ อ งเที่ ยวในประเทศ ญี่ ปุู นหรื อ ปั ญ หาต่ า ง ๆ
ตลอดจนข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนําไปยัง
ประเทศนั้น ๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจําทุกกรณี
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชําระล่วงหน้าไปแล้วจํานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์
ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
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 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก
เก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ
สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชําระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการ
ชําระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง
แบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้ จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ
 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ
นําติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถื อได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกร
ตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศ ญี่ปุูน มี
กฎหมายห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ์ ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก
เพื่อเป็นการปฺองกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นาพาการเดินทางในครั้งนี้”
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