** สัมผัสแหล่งน้ าแร่ บริ สุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปนุ่ ณ “สวนน้ำแร่ ฟุกุดำชิ”
** ชม โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
** สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสั ตว์อำซำฮียำม่ ำ”
** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลำนหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ ด กระดานเลื่อน
** พิเศษ!! พักสกีรีสอร์ ท 1 คืน พร้อมให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการ “แช่ น้ำแร่ ออนเซ็น 2 คืน”
** ให้ท่านอิ่มไม่อ้นั กับ บุฟเฟ่ ต์เมนูขำปูยักษ์ ”
** บริ การท่านด้วยน้ำดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กำหนดกำรเดินทำง 27 มีนำคม - 1 เมษำยน 2561 /
2-7 เมษำยน 2561 (วันจักรี ) /
4-9 เมษำยน (วันจักรี ) / 15-20 เมษำยน 2561 (วันสงกรานต์)
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วด้วยค่ ะ)
วันแรก สนำมบินสุ วรรณภูมิ - สนำมบินชิโตเซ่
20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ Dโดย สายการ
บินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะ
เร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันที่สอง เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดำนิ - ภูเขำโชวะชินซัง - ทะเลสำบโทยะ - สกีรีสอร์ ท - ออนเซ็น
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ ” ชม “หุบเขำนรก จิโกกุดำนิ” ทุกท่านจะได้เห็นบ่อน้ าร้อนที่มีควันพวย
พุ่งออกมาจากพื้นหิ นพร้อมกับกลิ่นกามะถัน ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามอัน เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่
ยังคงอยูช่ วั่ กัลป์
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชมวิวทิวทัศน์ของ “ภูเขำโชวะชินซัง” ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่ง
ระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมา เป็ นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ ปัจจุบนั ภูเขาโชวะ อยูใ่ นการดูแลของรัฐบาล
ญี่ปุ่น ในฐานะเป็ นอนุ สรณ์ทางธรรมชาติแห่ งพิเศษ ให้ท่านเลือกซื้อ ขนม ของฝากท้องถิ่น ณ จุดบริ การแห่ งนี้ ตาม
อัธยาศัย น าท่ านผ่านชม “ทะเลสำบโทยะ” เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ เป็ นอัน ดับ 3 ของญี่ปุ่นโดยมีเส้นรอบวงยาวถึง 43
กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีความงดงามเป็ นอย่างมาก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สกีรีสอร์ ท Ski Resort” ให้ท่านได้
ทากิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กบั “หิ มะ” อันขาวโพลน ให้ท่านได้สนุกสนานลาน
หิมะ หรื อท่านใดสนใจจะลองเล่นสกี ก็สามารถเช่าชุด และอุปกรณ์ได้ อิสระตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมอุปกรณ์ เครื่ อง
เล่นต่ างๆ)

 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
 พักที่ THE GREEN LEAF NISEKO VILLAGE หรื อเทียบเท่ ำระดับ 3 ดำว
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบน้ าแร่ หรื อ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบ
น้ าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของ
ร่ างกายอีกด้วย

วันที่สำม ภูเขำโยเตอิ - สวนนำ้ แร่ ฟุกดิ ำชิ - เมืองโอตำรุ - คลองโอตำรุ - ถนนซำไกมำจิ - โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้ อปปิ้ ง
ย่ำนซูซูกโิ นะ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านผ่านชม “ภูเขำโยเตอิ” ที่ได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็ น “ภูเขาฟูจิ” ของเกาะฮอกไกโด ภูเขานี้มีชื่อเสียงในเรื่ อง
น้ าพุธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิ มะ จากนั้นนาท่านชม “สวนน้ำแร่ ฟุกุดำชิ ” เป็ นหนึ่ งในบรรดาแหล่งน้ าแร่
ผุด ที่ ผุดออกมาจากภูเขาไฟโยเตอิ ซึ่งได้รับคัด เลือกให้เป็ น 1 ใน 100 น้ าแร่ ที่มีชื่อเสี ยงของประเทศญี่ ปุ่น นาท่ าน
เดิน ทางสู่ “เมื องโอตำรุ ” ชม “คลองโอตำรุ ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่งสินค้า
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จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัย กับอาคาร
โกดังเก่ าแก่ ริมคลองสุ ด คลาสสิ ก และวิวทิ วทัศน์ ที่สวยงาม และน าท่ านสู่ “ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street)
ย่านช้อปปิ้ งสาคัญของเมืองตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ “ร้านเครื่ องแก้ว”, “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ”
และ “นาฬิกาไอน้ าโบราณ” อีก ทั้งตลอดสองข้างทางของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่ อย
นานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านชื่อดัง Le TAO มีให้ท่านได้ชิมลิ้มลอง หรื อ ซื้อกลับกันมากมายหลายร้าน อีกทั้งยัง
มีข องที่ ระลึก และร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ให้ท่านเดิ น ชมได้ต ามอัธยาศัย บนถนนเส้น นี้ เชื่ อมต่ อกับถนนสายสู ชิ
“Shushi Dori Otaru” เรี ยงรายด้วยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที่อาหารซีฟดสดๆ
ู๊
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นเดินทางสู่ “โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ หรื อ ชิโรอิโคอิบิโตะพำร์ ค” ที่ถือเป็ นของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ ม แบบจาลองของโรงงาน และกระบวนการผลิต
รวมทั้งศึกษาประวัติความเป็ นมาของผลิต ภัณฑ์นม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ต าม
อัธ ยาศัย จากนั้ นให้ทุ ก ท่ านช้อ ปปิ้ งย่าน “ย่ ำนซึ ซึ กิโ นะ” (SUSUKINO) ซึ่ ง เป็ นแหล่ งช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า อุ ป กรณ์
อิเลคทรอนิคส์ เสื้ อผ้า รองเท้าแฟชัน่ มากมาย และยังเป็ นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนับพันเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว
นักชิ ม อีกทั้งยังมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมายจนได้รับการขนานนามว่า ตรอกรำเมง หรื อ “รำเม็งโยะโคะโจ” ถนน
แห่งร้านราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร
 รับประทำนอำหำรคำ่ แบบอิสระ เพื่อให้ ท่ำนได้ใช้ เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร)
 พักที่ HOTEL MYSTAYS SAPPORO STATION หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว
@ เลือกซื้อเมนูเสริม : บุฟเฟ่ ต์ อิ่มไม่ อั้น “สุดยอดอาหารทะเล ปูยกั ษ์ 3ชนิด”จ่ายเพิม่ ท่ านละ 1,900 บาท *** พิเศษ!!!
กรณี 1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%*** บริ การด้วยอาหารทะเลนานาชนิ ด อาทิ สุ ด ยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด
“ปู 3 อย่ ำง” ทั้ง ปูสุไว ปู ขน และปูทำรำบะ หอยเชลล์ หอยแมลงพู่ตวั โต กุง้ ทะเล ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสดใหม่
จากทะเล อีกทั้งยังมีเนื้ อหมู เนื้ อวัว ชั้น ดี พร้อมผักสดๆ บริ การแบบอิ่มไม่อ้ นั (สามารถแจ้ งซื ้อเพิ่ มตอนจองทั ว ร์
เท่ านั้นหรื อก่ อนเดินทาง 10วัน)

วันที่สี่ ทำเนียบรัฐบำลเก่ำ+หอนำฬิ กำ - ตลำดปลำนิโจ - ช้ อปปิ้ งย่ำนทำนูกโิ คจิ - หมู่บ้ำนรำเมน - ออนเซ็น+ขำปูยกั ษ์ ไม่อ้นั
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้าชม “ทำเนียบรัฐบำลเก่ำ” เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊ อคอเมริ กาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอก
แบบมาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา โดยใช้อิฐไปจานวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึก
แดงหลังนี้ใช้เป็ นที่ทาการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่ องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไป ที่
ทาการหลังใหม่เป็ นอาคารทันสมัยสู ง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ดา้ นหลังตึ กแดงหลังนี้ และนาท่านผ่านชม “หอนำฬิ กำ” ซึ่งมี
ความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนาท่านสู่ “ตลำดปลำนิโจ”
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ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รู้จกั กันใน
นาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จบั ได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ท้งั สิ้น ซึ่งจะมีความ
สดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ท่าเรื อเลยทีเดียว ลูกค้าส่ วนใหญ่จะมีท้งั นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึง
ชาวบ้านเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยงั ขึ้นชื่อเรื่ อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลม่อน
 รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบอิสระ เพื่อให้ ท่ำนได้ใช้ เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร)
นาท่านช้อปปิ้ งย่าน “ทำนูกิโคจิ” ท่านจะได้เลือกซื้อสิ นค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรู ป
ของฝากของที่ระลึก เสื้ อผ้า สิ นค้าแบรนด์เนม เครื่ องสาอางค์ เป็ นต้น จากนั้นน าท่ านเดิ นทางสู่ “หมู่บ้ ำนรำเมน” ที่
ประกอบด้วยร้ านราเมนที่มีชื่อเสี ยง 8 ร้าน ที่ ต่างแข่งขันกันทาราเมนของตนเองให้อร่ อยที่สุด เพื่อสื บทอดมรดกทาง
ปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอะซะฮิ คะวะเพื่อให้เป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก
 พักที่ SOUNKAKU KANKO HOTEL หรือเทียบเท่ ำระดับ 3 ดำว
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม พิเศษ..ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น
แบบไม่อ้นั พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบน้ าแร่ หรื อ ออนเซ็น เพื่อ
ผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยัง
ช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันที่ห้ำ นำ้ ตกกิงกะและนำ้ ตกริวเซ - สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ - พิพธิ ภัณฑ์สำเก - ห้ ำงมิตซุย เอ้ำท์ เล็ต
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมความงามของ “นำ้ ตกกิงกะและนำ้ ตกริวเซ” เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ าตกที่จดั
ได้ว่าเป็ นวิววธรรมชาติที่สวยที่สุดติด หนึ่ งในร้อยของญี่ปุ่น น้ าตกทั้งสองแห่ งนี้ มี ตน้ น้ าอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว
สามารถสัมผัสความแรงของสายน้ าที่ไหลรวมกันกลายมาเป็ นแม่น้ าอิชิคาริ ได้ จากนั้นเดินทางสู่ “สวนสั ตว์ อำซำฮี
ยำม่ ำ” สวนสัตว์แห่ งนี้ เปิ ดเมื่อปี 1967 เป็ นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่ ง และยังอยูเ่ หนือสุดของ เกาะญี่ปุ่น ท่านจะ
ได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ และสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นโซนขั้วโลก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็ น
ธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวหายากมากมาย สวนสั ตว์แห่ งนี้ ถือว่าเป็ นต้นแบบของสวนสัตว์ท้ งั หมดในญี่ปุ่น
ทั้งการออกแบบให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนื้อที่อนั กว้างใหญ่ราวกับอยูใ่ นธรรมชาติจริ งๆ สัมผัส
ความน่ ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด อาทิ “หมีข้วั โลกเหนือ (POLAR BEAR),นกเพนกวิน, นก
กะเรี ยน, แมวน้ า, ลิงอุรังอุตงั , กวางเรนเดียร์ , เสื อดาวหิ มะ (SNOW LEOPARD), หมีสีน้ าตาล, สวนนกนานาชนิ ด
และอีกมากมาย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์ สำเก โอโตโกยำม่ ำ (Sake Museum)” ถือว่าเป็ นสาเกที่มีชื่อเสี ยง ในระดับหัวแถวของญี่ ปุ่น
ภายในพิพิธภัณ ฑ์ยงั มีการจัดแสดงห้องสาหรับอุปกรณ์ ผลิต สาเกโบราณสมัยเอโดะ กล่าวถึงประวัติ ศาสตร์ และ
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วัฒนธรรมของการบ่มสาเก เราจะได้ชมความพิถีพิถนั ในการผลิตสาเกที่ข้ ึนชื่อของเมืองอาซาฮิคาว่าแห่ งนี้ จากนั้น
เดินทางสู่ “ห้ ำงมิตซุย เอ้ำท์ เล็ต (MITSUI OUTLET)” ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทัว่ โลก อาทิเช่น Coach
Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมด้วยสินค้าสาหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชัน่ หญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา
และสินค้าทัว่ ไป นอกจากนี้ภายในห้างยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ภายในห้าง อิสระทั้งช้อป และ ชิมตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรคำ่ แบบอิสระ เพื่อให้ ท่ำนได้ใช้ เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร)
 พักที่ AIR TERMINAL HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว

วันที่หก สนำมบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้ เรี ยบร้ อย)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
10.00 น. เหินฟ้าสู่กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
15.50 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม
หมำยเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้ อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้ งั ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ยงั คงไว้ซ่ึง
ระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคานึ งถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนาเที่ยวเป็ นสาคัญ โดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

เดินทำง 27 มีนำคม - 1 เมษำยน / 2-7 เมษำยน 2561 (วันจักรี )
อัตรำค่ ำบริกำร สาหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

52,900 บาท
50,900 บาท
48,900 บาท
8,000 บาท
-24,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ
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เดินทำง 4-9 เมษำยน 2561 (วันจักรี ) / 15-20 เมษำยน (วันสงกรานต์)
อัตรำค่ ำบริกำร สาหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

55,900 บาท
53,900 บาท
51,900 บาท
8,000 บาท
-25,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ
อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คานวณ ณ วันที่ 12/12/2560)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่ากว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวติ ท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o กำรบริกำรของมัคคุเทศก์จำกเมืองไทยตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ ำน
o น้ าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
o ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมในภายหลัง
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o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง / ชำระเงิน / กำรยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชำระมัดจำท่ ำนละ 15,000 บำท
o ส่ วนที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 31-45 วันก่อนเดินทำง ยึดมัดจำท่ ำนละ 5,000 บำท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 21-30 วันก่อนเดินทำง ยึดมัดจำท่ ำนละ 10,000 บำท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 11-20 วันก่อนเดินทำง ยึดเงิน 50% ของรำคำทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 10 วันก่อนเดินทำง ยึดเงิน 100% ของรำคำทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาการเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่งเอกสารเป็ น สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตที่ชัดเจน และมีอำยุเหลือกำรใช้ งำนไม่น้อยกว่ ำ 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อำหำรทีไ่ ม่สำมำรถทำนได้ , ทีน่ ั่งที่ต้องกำร, และเลขที่สะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง (เป็ นอย่ำงช้ ำ)
เงื่อนไขและข้ อกำหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจานวนที่ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สารองที่นั่ง หากไม่มีการ
แจ้งเรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้อง
ขอคืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏำคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้
15 วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ง
อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบิน ได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทา
หน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
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o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ
คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการ
บิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนื ออานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
o เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว
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