 ฟรี !! น้ำหนักกระเป๋ ำ 30 กิโลกรัม 

ผ่อนคลำยไปกับกำรได้แช่ออนเซ็น

Japan (ญี่ปน)
ุ่ แดนอาทิ ตย์อทุ ยั ... ทำไมประเทศญีป่ นถู
ุ่ กเรียกว่ำ "แดนอำทิตย์อุทยั " เค้ำให้เหตุผล
ว่ำ "ประเทศญีป่ ุ่ นตัง้ อยู่ละติจดู ที่ 20 ซึง่ เป็ นประเทศทีต่ งั ้ อยู่ทำงตะวันออกสุดของโลก (ละติจูดที่ 1-19 เป็ นทะเล) ฉะนัน้ แต่ละวัน
ใหม่ พระอำทิตย์จะส่องแสงในดินแดนของชำวญี่ปุ่นเป็ นแห่งแรกของโลก ฝรังจึ
่ งเรียกว่ำเป็ น ‘Land of the Rising Sun’ (แดน
อำทิตย์อุทยั )

กาหนดการเดินทาง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 6 มกราคม 2561
โดยสายการบินไทย
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูม)ิ
(-/-/-)
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 2 ROW - D เคาน์ เตอร์ สายการบิน
ไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน
23.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 670 (น้ าหนักกระเป๋ าไม่เกินใบละ 30 กิโลกรัม ไม่
จากัดจานวนชิ้น) / บริ การเสิร์ฟอาหารบนเครื่ องบินระหว่างเดินทาง
วันที่ 2 ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมง - สวนสัตว์อาซาฮิคาว่า ( - / L / D )
08.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิน่ เร็ วกว่าไทย 2 ชม. กรุ ณาปรับนาฬิกา
ของท่ านเป็ นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีก ารตรวจคนเข้าเมืองแล้ว สมควรแก่เวลา น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมืองซัปโปะโระ เป็ นเมืองหนึ่งในบริ เวณ
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ตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมืองแห่ งนี้ อุดมไปด้วยแม่น้ าลาธารหลายสายและล้อมรอบไปด้วยภูเขา และยังเป็ น
เมืองที่ หนาวสุ ดๆ เพราะหิ มะตกหนักเป็ นเวลานาน และ ตกถี่มาก จึ งทาให้อุณ หภูมิติด ลบตลอดในช่วงฤดูหนาว
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ หมู่บา้ นราเมงอาซาฮิคาว่า หมู่บา้ นนี้ได้ถือกาเนิ ดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมงชื่อดังของ
เมืองอาซาฮิคาว่านี้มีร้านราเมง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็ นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บา้ นราเมงที่รวบรวมร้านดังขั้น
เทพไว้ในที่เดียว และยังมีหอ้ งเล็กๆที่จดั แสดงประวัติความเป็ นมาของหมู่บา้ นแห่งนี้ อีกด้วย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้น เข้าสู่ สวนสัต ว์อะซาฮิ ยาม่า เป็ นสวนสัต ว์ที่มีชื่อเสี ยงในแถบ
รอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัต ว์
อนุญาตให้ผเู ้ ข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็ น
เอกลักษณ์ ที่ไม่เหมือนสวนสัต ว์แห่ งอื่น ๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้ว
ผ่านสระว่ายน้ าของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยูต่ รงกลาง
ของโซนหมีข้ วั โลกและหมาป่ า ผูเ้ ข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่ งนี้ยงั เป็ นสวนสัตว์แห่ งแรกที่มีการ
จัดให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว
คา่
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ Asahikawa Smile Hotel หรื อเทียบเท่า http://www.smile-hotels.com/asahikawa/
วันที่ 3 อิสระที่ฟรุ าโน่ – ยูบาริ สกีรีสอร์ ท - ออนเซ็น
(B/L/D)
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
น าท่ านเข้าสู่ ฟุ ร าโน่ รีส อร์ ท เป็ นสกี รี สอร์ ทอีก แห่ งหนึ่ งที่ มี ชื่อเสี ยงของเกาะฮอกไกโด ท่ านสามารถเลือกเล่ น
กิจกรรมต่างๆ เช่น นัง่ เรื อกล้วยบนหิ มะ(800 เยน/คน) ขี่รถสาหรับขี่บนหิ มะ(2ท่าน 8,000 เยน/คัน) สเลด(300 เยน/
คน) เป็ นต้น โดยอัตราค่าเครื่ องเล่นต่างๆ ไม่รวมอยูใ่ นรายการ ให้ท่านได้สมั ผัสกับหิ มะที่ขาวละเอียดดัง่ ผงแป้ งที่ตก
ในช่วงฤดูหนาว เพลิดเพลิน กับกิจกรรมภายในรี สอร์ ท ที่ ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ากับทัศนี ยภ์ าพที่ ถูกปกคลุมด้วย
หิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิง่ นัก
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ ยูบาริ สกีรีสอร์ ท ให้ท่านได้ ทากิ จกรรมกลางแจ้งต่างๆ ท่าน จะได้สัมผัสประสบการณ์ ใหม่ก ับ
“หิมะ” อันขาวโพลน ให้ท่านได้สนุ กสนานกับกระดานเลื่อน ที่ไหลลงมาจาก เนินเขาหิมะ หรื อท่านใดสนใจจะลอง
เล่นสกี ก็สามารถเช่าชุด และอุปกรณ์ได้ มีสถานที่เล่นสกีสาหรับพวกมือใหม่ และสาหรับเด็ก อย่างปลอดภัย (ไม่รวม
อัตราเช่าอุปกรณ์ทุกอย่าง ค่าลิฟท์ ค่าครู ฝึกสอนและค่าเช่าชุดสาหรับเล่นสกี) (ประมาณ 15,000 เยน)
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คา่
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที Yubari Shuparo Hotel หรื อเทียบเท่า https:// Shuparo.yubari-resort.com/
หลังอาหารค่าไม่ควรพลาดประสบการณ์ “ การอาบน้ าแร่ ธรรมชาติ เพื่อสุ ขภาพ / ออนเซ็น” น้ าแร่ ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและทาให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่
วันที่ 4 เมืองโนโบริเบตสึ -จิโกกุดานิ–ศูนย์อนุรักษ์ พนั ธุ์หมีสีนา้ ตาล–เมืองโอตารุ (B / L / D)
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริ เบตสึ เป็ นเมืองท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ในเกาะฮอก
ไกโดและได้รั บ การยอมรั บ ว่าเป็ นสถานตากอากาศที่ มี บ่ อ น้ าพุ ร้ อ นที่ มี
ชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ หรื อหุบ
ผานรก แหล่งก าเนิ ดธารน้ าร้อนของเมือง โนโบริ เบตสึ เมื่อเข้าไปใน Hell
Valley ท่านจะสามารถมองเห็นธารน้ าร้อนพร้อมกับไอร้อนที่ระอุข้ ึนมาไหล
ไปตามแนวภูเขาแถมยังได้เห็นสารกามะถันที่มีอยูท่ วั่ ไปบนภูเขาไฟแห่งนี้ดว้ ย และถ้าใครอยากไปเห็นตาน้ าของธาร
น้ าร้อน ก็สามารถเดินต่อไปอีกประมาณ 15 นาที ก็จะพบกับตาน้ าขนาดใหญ่ที่ยงั คงมีกลิ่นกามะถันรุ นแรงและควัน
ตลบไปทัว่ นอกจากนี้ระหว่างทางที่เดินอยูใ่ นบริ เวณภูเขาไฟนี้ ท่านจะได้เห็นธรรมชาติที่แสนงดงามที่จะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละฤดูโดยในระหว่างช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ท่านจะได้สมั ผัสกับเหล่าใบไม้บน
ภูเขาที่พากันเปลี่ยนสีสนั เป็ นสีสม้ สีแดงกันทั้งภูเขาหรื อ ใน ช่ ว งฤ ดู ห น าว
ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนมีนาคม ท่านจะพบกับทางเดินที่เต็ม
ไปด้วยหิมะขาวโพลนตัดกับสี ของดินบริ เวณที่ธารน้ าร้อนไหลผ่านดินจะเป็ นสี
ออกส้มๆ ซึ่งจะเป็ นภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตาเป็ นอย่างมาก จากนั้นนาท่าน
สู่ ศูนย์อนุ รักษ์ พันธุห์ มีสีน้ าตาล ตั้งอยูบ่ นยอดเขาโนโบริ เบ็ทสึ ซึ่งปั จุบนั หมีสี
น้ าตาลนั้นใกล้สูญพันธุแ์ ละหาพบได้ยาก มีถนิ่ กาเนิดอยูท่ ี่ไซบีเรี ยและเกาะฮอก
ไกโด ภายในศูนย์อนุ รักษ์ฯ จะมีพ้ืนที่สร้างบรรยากาศที่จาลองใกล้คล้ายคลึงกับธรรมชาติสาหรับหมีสีน้ าตาลที่อยู่
อาศัยมากกว่าร้อยตัว นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับหมีสีน้ าตาลให้ผเู ้ ข้าชมได้รับความรู ้ และยังมีร้านอาหาร
และร้านจาหน่ายของที่ระลึกอีกด้วย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมืองโอตารุ ศูน ย์ก ลางการค้าทางน้ าที่ โดดเด่ น ที่ สุด ในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่ านจะได้
เพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพอันงดงามของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างเรี ยบง่ายของชาวญี่ ปุ่น เมืองที่
ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิน่ อายประหนึ่งว่าเดินอยูใ่ นเมืองเวนิส
คา่
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ Otaru Grand Parkหรื อเทียบเท่า https://grandparkotaru.com/
วันที่ 5 คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ
(B/L/D)
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
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นาท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าว
โอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยคุ อุตสาหกรรมการขนส่ง
ทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่ งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นเส้น ทางในการขนส่ งสิ น ค้า
จากคลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าว ให้
ท่านเดินเล่น เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริม
คลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นาท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐ
แดง แต่โครงสร้างภายในทาด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่
เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็ นสมบัติของชาติ
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (คาว่า ซัปโปโร ในภาษาไอนุ แปลว่า
เมืองที่มีแม่น้ าไหลผ่าน) ภูมิประเทศของเกาะฮอกไกโดนี้เต็มไปด้วยทุ่ง
หญ้ า ทุ่ งนา ป่ า ภู เขา ทะเลสาบ แม่ น้ า และปล่ อ งภู เขาไฟ จึ ง เป็ น
ดินแดนที่มีทศั นียภาพงดงามเหมาะสาหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
นาท่านชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ โรงงานตั้งอยู่ในสวน Shiroi Koibito ภายในสวนแห่ งนี้ ก็จะประกอบไปด้วย
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และก็โรงงานชอคโกแลตที่ มีชื่อเสี ยง อาคารร้านขายของจะถูกตกแต่งให้มีลกั ษณะ
คล้ายๆกับสวนสนุ กดิสนียแ์ ลนด์ นอกจากนั้นที่สวนแห่ งนี้ ยงั มีสนามซ็อคเ กอร์ อยูด่ ว้ ย ที่โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ
แห่งนี้คุณสามารถชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ ม แบบจาลองของโรงงานและขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งชิมและเลือก
ซื้อช็อกโกแลตหรื อไอศครี มแบบต่างๆ ซึ่งผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด และที่นี่ คุณยังสามารถชมการผลิตคุกกี้
สอดไส้ช็อคโกแลต ซึ่งถือว่าเป็ นของฝากที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโดด้วย
คา่
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรื อเทียบเท่า https://tmarkcity.com
วันที่ 6 อิสระเต็มวัน (ตัว๋ รถไฟ One day pass ฟรี)
(B/-/-)
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
มาถึงประเทศที่ได้ชื่อว่ามีรถไฟฟ้าที่ดีแห่งหนึ่งของโลกทั้งที เราจึงเปิ ดประสบการณ์ให้ท่านท่องเที่ยวโดยรถไฟ 1 วัน
ท่านสามารถนัง่ รถรางชมเมืองซัปโปโร ด้วยตัวเอง หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.japanguide.com/e/e5300.html (ทางบริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมตัว๋ รถไฟ One Day Pass สาหรับทุกท่าน)สถานที่แนะนา
- พิพิธภัณ ฑ์เบี ยร์ ซัปโปโร พิพิธภัณ ฑ์แห่ งนี้ เป็ นพิพิธภัณ ฑ์เบี ยร์ แห่ งเดีย วของประเทศญี่ ปุ่น ศึก ษาประวัติ ความ
เป็ นมาของบริ ษทั ซัปโปโร บริ วเวอร์รี่ ตลอดจนวิวฒั นาการของอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศญี่ปุ่น สถานที่แห่งนี้แต่
ก่อนเคยเป็ นโรงงานน้ าตาลซัปโปโร่ สร้างโดยการควบคุมจากวิศวกรชาวต่างชาติในปี 1890 และปั จจุบนั ยังได้รับ
คัด เลือกให้เป็ นมรดกล้ าค่ าทางวัฒ นธรรมด้วยเช่ น กัน หลังจากชมประวัติเบี ยร์ ก ัน ไปแล้ว (ไม่ร วมค่าบัตรเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ & ชิมเบียร์)
- ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชิน โต ตั้งอยู่ภ ายในสวนสาธารณะมะรุ ยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้
เปลี่ยนชิ่อเป็ นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้ คอยปกปั กษ์
รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานเก่า
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- สวนสาธารณะโอโดริ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร และถือเป็ นหัว ใจหลัก ของเมือง ด้วยเป็ นสวนที่ แบ่ งเมือ ง
ออกเป็ นเขตเหนื อและใต้ และมีถนนสายหลักตัดผ่านโดยรอบสาหรับเป็ นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่สาคัญต่างๆของ
เมือง โดยมีหอโทรทัศน์ ที่ต้งั อยูท่ างตะวันตกของสวน เป็ นจุดสังเกต ภายในมีสวนดอกไม้หลากหลายพันธุ์ น้ าพุ และ
งานประติมากรรมกลางแจ้งต่างๆ นอกจากนี้ ยงั เป็ นสถานที่สาหรับจัดงานเทศกาลสาคัญ ต่างๆของเมือง อย่างเช่ น
เทศกาลดอกไม้นานาชาติในช่วงฤดูร้อน และเทศกาลหิมะซัปโปโรในช่วงฤดูหนาว เป็ นต้น
- ตึก JR TOWER สู งที่สุดของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานี เจอาร์ ซปั โปโร เป็ นทั้งห้างสรรพสิ นค้า, โรงแรม,
โรงภาพยนตร์ , ศูน ย์อาหาร อีก ทั้งเป็ นย่านชุ มชน มีร้ านค้ามากมายทั้งบนดิ น และใต้ดิ น รวมทั้งห้างชื่ อ ดัง ห้าง
อิเล็กทรอนิ กส์ช้ นั นา ร้านหนังสือใหญ่ๆ เรี ยกได้ว่ามาที่นี่ได้ครบทุกอย่าง **** หัวหน้าทัวร์ จะเป็ นคนแนะนาการ
เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแก่ทุกท่าน****
เที่ยง-คา่  อิสระอาหารกลางวันและคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาเทีย่ วของท่ าน
 พักที่ SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรื อเทียบเท่า https://tmarkcity.com
วันที่ 7 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
(B/-/-)
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
10.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 671
15.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

----------------
ในกรณี ที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล้ท์เดินทางภายในประเทศ หรื อระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาการจอง
ไว้กบั ทางบริ ษทั ฯ กรุ ณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตัว๋ ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ :
1) ห้องพักที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่หอ้ งพัก จะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในเมื องใหญ่ และจะไม่มี
น้ าดื่มในห้อง
2) เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด, ร้านอาหารปิ ด หรื อ
ด้วยเหตุผลอื่นๆ โดยที่ไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริ ษทั จะคัดสรรค์ในสิ่งที่ให้กบั ลูกค้าเสมอ โดยสมเหตุสมผล
3) ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้นไป กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น มีผลบังคับกาหนดให้ รถบัสที่
ใช้สาหรับบริ การนักท่องเที่ ยว จะสามารถให้บริ การได้ ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่านั้น (ประมาณ 12 ชัว่ โมง/วัน )
ดังนั้นรายการท่องเที่ยวทุกๆวัน บริ ษทั จะต้องนาคณะเข้าสู่ ที่พกั ในแต่ละวันไม่เกิน 20.00 น. เพื่อไม่เป็ นการผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับยานพาหนะของญี่ปุ่น
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อัตราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตั๋วเด็ก **
กาหนดการเดินทาง

อายุตา่ กว่า 12 ปี
ผู้ใหญ่
(2-3 ท่ าน/ห้ อง) ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(ผู้ใหญ่ 1 + เด็ก 1 )
(มีเตียง)

31 ธันวาคม – 6 มกราคม 2561

วิธีการชาระเงิน

อายุตา่ กว่า 12 ปี
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(ไม่ มีเตียง)

59,900

พักเดี่ยวเพิม่

9,500

ชาระมัดจา ท่านละ 20,000 บาท

 กรณี ไม่ใช้ตวั๋ ลด 25,000 บาท (ก่อนทาการจองให้ติดต่อสอบถามกับพนักงานขายทุกครั้ง)

 แฟกซ์หรื ออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสารองที่นงั่ (หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้ งาน 6 เดือนขึน้ ไป)
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตัว๋ กรุ๊ ป)
 ค่าน้ าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกาหนดแต่ละเส้นทาง โหลดใต้เครื่ องบิน (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน / ห้อง)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริ ษทั ประกันฯจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพียงครึ่ งหนึ่งของสัญญาฯ)
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ และทีวีช่อง
พิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริ การ สาหรับพนักงานบริ การ เช่น ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ, พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรี ยกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 ค่าภาษีต่าง ๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ที่ลูกค้าต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าปรับสาหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (คนละ 3,000 เยน)
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การยกเลิก และการเปลีย่ นแปลง
กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสาคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด หากไม่ได้ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดต่อเนื่อง
ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทาการหรื อก่อนหน้านั้น
 การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริ ษทั
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทาการหรื อก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ท้งั หมด
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน
คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดในทุกกรณี
ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดิ น ทางช่ วงวัน หยุด หรื อเทศกาลที่ ต ้องการั น ตีมดั จากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่ มีการการัน ตี ค่ ามัด จ าที่ พกั
โดยตรง หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มี ก ารคื น เงิ น มัด จ า หรื อค่ าทัว ร์ ท้ ังหมดเนื่ องจากค่ าตั๋ว เป็ นการเหมาจ่ ายใน
เที่ยวบินนั้น
เงื่อนไขอื่นๆ
- รายการทัว ร์ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นการเดิ น ทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ ต้อ งแจ้งให้ ท ราบล่ ว งหน้ า แต่ ท างบริ ษ ัท จะยังคงรั ก ษา
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิ่ งสาคัญ
- ขอสงวนสิ ทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายให้แก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น หรื อ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรื อ ท้องอ่อนหรื อท้องแก่มาก หรื อ มีเด็กอายุ 12 ปี หรื อ คนพิการ หรื อ พระภิกษุสงฆ์ หรื อ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่ วมกัน เพราะเราคานึงถึงความปลอดภัยและ
เพื่อสร้างความสุ ขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
- ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
- ขอสงวนสิ ท ธิ์ ปฏิ เสธความรั บผิ ดชอบค่ าเสี ยหายที่เกิ ดกับชี วิต ร่ างกาย การเจ็ บป่ วย การถู กท าร้ าย ความตาย อุบ ัติเหตุ ต่างๆ สู ญหายใน
ทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม
- กรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่
ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดแล้ว
- เมื่อท่ านออกเดินทางไปกับ คณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ ก ารรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อ มคณะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่ อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับ
- อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริ การในกรณี ที่
มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรั บ
ขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
- ถ้ากรุ๊ ปที่ท่านจองทัวร์ ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณี จานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนตามที่กาหนดไว้ หรื อสายการบินแจ้งยกเลิกบิน
ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ท่าน แต่ทางบริ ษทั จะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะ
เดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยืน่ ขอวีซ่า)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรื อการล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออานาจการควบคุมของบริ ษทั ฯ
และเจ้าหน้าที่ น้ นั ๆ ที่ จะส่ งผลทาให้เสี ยเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผูเ้ ดินทางไม่ส ามารถเรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย ไม่ว่าในกรณี ใ ดๆ
ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
- บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า -ออก
เมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่นอกเหนืออานาจและความรั บผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน
บางส่ วนหรื อทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่น ๆ
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รวมถึ งไกด์จ ะไม่ ส ามารถรอท่ าน ณ สนามบิ น ได้ จาเป็ นต้อ งออกเดิ น ทางตามโปรแกรมที่ วางไว้ แต่ ท างตัว แทนบริ ษ ัท ฯจะท าหน้า ที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
- เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินชุดนี้เป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าทางบริ ษทั ได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ (ยกเว้นบาง
สายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว จะต้อง
เสี ยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั สายการบินเท่านั้น)
- บริ ษทั ฯทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของสัมภาระระหว่างการ
เดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่ส ามารถ
นามาขอคืนเงินได้ค่าบริ การที่ ท่านชาระกับทางบริ ษ ัทฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละ
แห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้ อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริ การ
ไม่ได้บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือและคานึ งถึง
ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ
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