JAP TTN42 (XJ) APR-JUN

 ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มวี ันอิ สระ
 ชมซากุระ บานสะพรั่งทั่วเกาะฮอกไกโด
 สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิ ยาม่า
 ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตารับที่ หมูบ่ า้ นราเมน
 สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
 ซิต้ ีทัวร์ซัปโปโร หอนาฬกิ า สวนโอริ ตึกรัฐบาลเก่า
 ช้อปปิ้ งจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซกู ิโนะ และ อิออนทาวน์
 พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
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วันแรก

สนามบิ นนานาชาติ ดอนเมือง

20.00 น

พร้อมกันที่ สนามบิ นนานาชาติ ดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สาย

23.55 น

การบิ น AIR ASIA X เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีป่ นุ่ เทีย่ วบินที่ XJ620
(บริการอาหารร้อน พร้อมเครือ่ งดื่ม บนเครือ่ ง)

วันที่สอง

สนามบิ นชิ โตเซะ – บ่อน้าสี้า - อาซาฮิ คาว่า - หมู่บานราเมนอาซาฮิ คาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิ
ยาม่า - อิ ออน ทาวน์

08.20 น.

เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อย
ั ่ ายของ
แล้ว จากนัน้ เดินทางสู่ สระอะโออิ เคะ (Aoiike) หรือ บ่อน้าสี้า (Blue Pond) ตัง้ อยู่ฝงซ้
แม่น้ า Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ ตัง้ ชื่อตามสีของน้ าที่เกิดจากแร่ธาตุตาม
ธรรมชาติ โดยเพิง่ เกิดขึน้ จากการกัน้ เขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟ Tokachi ทีป่ ะทุขน้ึ เมื่อปี
1988 ไหลเข้าสู่เมือง ไฮไลท์!!! ชมน้ าสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ าตามธรรมชาติทวไป
ั ่ และตอไม้สูง
จานวนมากทีส่ ะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาทีแ่ สนพิเศษของน้ าในบ่อ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บานรา
เมนอาซาฮิ คาว่า ทีร่ าเมนของที่น่ีมรี สชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์และได้รบั การกล่าวขานถึงความอร่อย
มายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถอื กาเนิดขึน้ ในปี 1996 โดยรวบรวมร้านรา
เมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็ นอาคารหลังคาเดียว เสมือน !!ไฮไลท์
หมู่บานราเมนที่ รวบรวมรานดังขัน้ เทพไวในที่ เดี ยว!! และยังมีหอ้ งเล็กๆที่จดั แสดงประวัตคิ วาม
เป็นมาขอหมูบ่ า้ นแห่งนี้ให้สาหรับผูท้ ส่ี นใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของร้านตนเองขึน้ มาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ที่แสน
ภาคภูมใิ จในความเป็ นราเมนเจ้าทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในอาซาฮิคาว่า หรือจะเป็ นร้าน Ramen Shop Tenkin
ทีเ่ ชื่อมันในน
่ ้ าซุปของตัวเองว่าเป็ นหนึ่งไม่แพ้ใครทีส่ าคัญ ราเมง ถือเป็ นอาหารเมนูยอดนิยมของคน
ญีป่ นุ่ เพราะด้วยความทีก่ นิ ง่ายและมีรสชาติทห่ี ลากหลายจึงเป็ นทีถ่ ูกใจของคนญี่ปนุ่ ทุกเพศทุกวัย
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***อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมง***
นาท่านสู่ สวนสัตว์อาซาฮิ ยาม่า (Asahiyama Zoo) เป็ นสวนสัตว์ทม่ี ชี ่อื เสียงในแถบรอบนอกของ
เมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ ทางสวนสัตว์อนุ ญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิด
จากหลากหลายมุมมอง เป็ นเอกลักษณ์ทไ่ี ม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ !!!ไฮไลท์ ไดแก่ อุโมงค์แกว
ผ่านสระว่ายน้ าของเหล่ าเพนกวิ น และโดมแกวขนาดเล็กที่ อยู่ตรงกลางของโซนหมีขวั ้ โลก
และหมาป่ า ผูเ้ ข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้ยงั เป็ นสวนสัตว์แห่งแรกทีม่ กี ารจัดให้
นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง ณ อิ ออน ทาวน์ อาซาฮิ คาว่ า (ตรง
ข้ามโรงแรม) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่
ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ ชื่อของญี่ป่นุ อย่าง คิทแคท สามารถหาซือ้ ได้ทน่ี ่ี
เช่นกัน
***อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิ ออน ทาวน์ ***
ทีพ่ กั

SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

คลองโอตารุ – พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่ าแกวคิ ตาอิ ชิ - รานกาแ้ ฮัลโหล คิ ตตี้ – ราน
สิ นคามือสอง - ดิ วตี้้รี - มิ ตชุยเอาเลตท์ - ชอปปิ้ งทานุกิโคจิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตัง้ อยู่
บนทีล่ าดต่ าของภูเขาเท็งงุ ซึง่ เป็ นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวทีม่ ชี ่อื เสียง คลองโอตารุ หรือ โอตา
รุอนุ งะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบ
ปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติ กคลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี
1923 โดยสร้างขึน้ จากการถมทะเล เพื่อใช้สาหรับเป็ นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ทโ่ี กดัง แต่
ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึง่ หนึ่งเพื่อทาถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึง่ หนึ่งไว้เป็ น
สถานทีท่ ่องเทีย่ ว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู (2)
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นาท่านเดินชม พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็ น!!!ไฮไลท์ หนึ่งในร้านค้าที่
ใหญ่ทส่ี ุดของพิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรีในญีป่ นุ่ โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็ นอีกหนึ่ง
ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิ าสตร์เมืองเป่ าแกวคิ ตาอิ ชิ ตัง้ อยู่
ในเมือ งโอตารุ เมือ งที่ ม ีช่ ื อ เสี ย งทางด้ า นการเป่ า แก้ ว มา
ยาวนาน โดยในอดีตนัน้ จุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็ น
ทุ่นให้เรือ แต่ ปจั จุบนั นี้เ ป้าหมายของการเป่าแก้ว เพื่อใช้เ ป็ น
ของใช้หรือของทีร่ ะลึกแทน ซึง่ โรงเป่าแก้วคิตาอิชเิ ป็ นโรงงานที่
มีช่อื เสียงและเก่าแก่ทส่ี ุดของเมือง โดยก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วทีม่ อี ยู่มากมาย
และผลงานที่มชี ่อื เสียงมากทีส่ ุดของโรงงานแห่งนี้ กค็ อื โคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนัน่ เอง นอกจากนี้
ยังมีสอนวิธกี ารเป่าแก้วให้กบั นักท่องเทีย่ วด้วย เดินทางสู่ รานกาแ้ ฮัลโหล คิ ตตี้ เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศน่ ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
นาท่านช้อปปิ้ ง ณ รานสิ นคามือสอง ภายในร้านจะมีจาหน่ ายสินค้าสภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา
รองเท้า และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซึง่ ส่วนใหญ่ เป็ น สินค้าที่
ผลิตและจาหน่ ายในประเทศญี่ปุ่น อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย นาท่านสู่ ดิ วตี้้รี อิสระ
ให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ ผ้า น้ าหอม ต่างๆ ตาม
อัธยาศัย จากนัน้ สู่ มิ ตชุยเอาเลตท์ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มพี ้นื ที่
ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสนิ ค้าแบรนด์ต่างๆ จาหน่ าย
เสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารให้
เลือ กมากมาย อิส ระช้อ ปปิ้ ง ถนนทานุ กิโ คจิ เป็ นย่านการค้า
เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้นื ที่ทงั ้ หมด 7 บล็อก ภายใน
นอกจากจากจะเป็ นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดโี อ โรงภาพยนตร์
แล้ว ยังมีรา้ นอาหารมากมาย ทัง้ ยังเป็ นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็ นเตอร์ และตู้
หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนัน้ ทีน่ ่ียงั มีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทา
นุกขิ นาดใหญ่
***อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ ***
ทีพ่ กั
วันที่สี่

QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่า
ที่ทาการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิ กาโบราณ - สวนโอโดริ – มิ ตซุยเอาเลท - ศาลเจาฮอก
ไกโด – ชอปปิ้ งซูซูกิโนะ
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนัน้ นาท่านสู่ ที่ ทาการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เป็ นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็ นอาคาร
ขนาดใหญ่ แ ห่ ง หนึ่ ง ในไม่ ก่ีอ าคารของญี่ปุ่ น ในสมัย นัน้ ภายในตกแต่ ง อย่ า งหรูห รา ด้า นหน้ า มี
สัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้น
แปะก๊ วย อาคารแห่ งนี้ เคยเป็ นที่ทาการรัฐบาลท้อ งถิ่นสมัยบุ ก เบิกเกาะฮอกไกโด ปจั จุบนั เปิ ด ให้
ประชาชนเข้าชมห้องทางานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผ่านชม หอนาฬิ กาโบราณ
ตัวอาคารและหอนาฬิกาสร้างขึน้ จากไม้ ออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปี
หลังจากทีม่ กี ารสร้างเมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูกติดตัง้ ในปี 1881 จากบริษทั E. Howard & Co.
เมือง Boston นาท่านชม สวนโอโดริ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองทีต่ งั ้ อยูท่ างด้านตะวันออกและกว้างไปจน
ั ่ นตกของตัวเมืองเป็ นสวนสาธารณะทีแ่ บ่งตัวเมืองเป็ นซีกเหนือใต้ มีถนนตัดผ่านเป็ นช่วงๆ
ถูกฝงตะวั
ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับปลูกไว้งดงามรวมทัง้ น้ าพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งตัง้ ไว้ให้ชม
สลับกับม้านัง่ ที่มใี ห้เลือกนัง่ พักผ่อ น ท่านสามารถขึน้ ลิฟท์สู่ SAPPORO TV TOWER เพื่อชม
ทัศนียภาพของเมืองซัปโปโรโดยมีสวนโอโดริเป็ นพระเอกของเมือง (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์ มีค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติม 750 เยน) จากนัน้ สู่ มิ ตชุยเอาเลตท์ เป็ นแหล่งช้อปปิ้งทีม่ พี น้ื ทีข่ นาดใหญ่แห่งแรกของฮอก
ไกโด มีสนิ ค้าแบรนด์ต่า งๆ จาหน่ ายเสื้อผ้าผู้หญิง ผูช้ าย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีรา้ นอาหารให้
เลือกมากมาย
***อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ณ มิ ตชุยเอาเลตท์***
นาท่านชม ศาลเจาฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจาซัปโปโร เปลีย่ นเพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของ
เกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปกั ษ์รกั ษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้
จะไม่ไ ด้มปี ระวัติศ าสตร์อ ันยาวนาน เก่ าแก่นับพันปี (ในช่ วงปลายเดื อ นเมษายน-กลางเดื อน
พฤษภาคม บริ เวณนี ถ่ ือเป็ นจุดชมซากุระที ส่ วยที ส่ ุดอี กจุดหนึ ง่ ของซัปโปโร) จากนัน้ นาท่านสู่
ย่าน ซูซูกิโนะ (Susukino) ย่านกินดื่ม เทีย่ วกลางคืนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของภาคเหนือในประเทศญี่ป่นุ และ
ถือเป็นย่านทีค่ กึ คักและมีชวี ติ ชีวาทีส่ ุดของเมืองซัปโปโรอีกด้วย โดยอยู่ถดั ลงมาทางใต้จากสวนโอโด
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ริราวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใต้ดนิ Susukino ในเวลาค่ าคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบน
ตึก ต่ า งๆในย่ า นนี้ จ ะเปิ ด ไฟประชัน กัน สีส ัน ละลานตาดึง ดู ด ลู ก ค้า กัน เต็ ม ที่ รอบๆบริเ วณนี้ ม ี
ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทัง้ ไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบ
นวด รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตัง้ อยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึน้ ลิฟต์ไป แต่
ก็มพี นักงานออกมาเรียกลูกค้าเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่รมิ ถนนเต็มไปหมด

***อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ***

ทีพ่ กั

QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หาสนามบิ นชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.00 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบิ นแอร์เอเซีย เทีย่ วบินที่ XJ621

15.50 น.

เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม
************************************************************
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ฤดูหนาวในญี่ปนมี
ุ่ ขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สีโ่ มงเย็นก็มดื แล้ว สถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ จะปิ ดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาให้ดี และถ้าเทีย่ วกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้
**ท่านใดมีไ้ล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจงใหบริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ น
ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10
ชัวโมง
่
มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาพการจราจรในวัน
เดินทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
์

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

เมษายน – มิ ถนุ ายน 2561
ผูใ้ หญ่

15-19 เมษายน 2561

33,888

เด็กอายุตา่ กว่า 7
ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
33,888

17-21,20-24 ,21-25,22-26,23-27,24-28
เมษายน 2561
18-22, 19-23,26-30 เมษายน 2561

32,888

32,888

8,900

31,888

31,888

8,900

27 เมษายน – 1 พฤษภาคม
28 เมษายน – 2 พฤษภาคม
29 เมษายน – 3 พฤษภาคม
30 เมษายน – 4 พฤษภาคม
1-5 พฤษภาคม 2561

33,888

33,888

8,900

33,888

33,888

8,900

3-7,5-9 พฤษภาคม 2561

32,888

32,888

8,900

4-8,10-14,12-16,13-17,14-18,15-19,18-22,19-23,2024,21-25,22-26,25-29,26-30,27-31
พฤษภาคม 2561
17-21,23-27,24-28พฤษภาคม 2561

29,888

29,888

8,900

28,888

28,888

8,900

17-21,23-27,24-28 พฤษภาคม 2561

28,888

28,888

8,900

28 พฤษภาคม – 1 มิ ถนุ ายน 2561
29 พฤษภาคม – 2 มิ ถนุ ายน 2561
30 พฤษภาคม – 3 มิ ถนุ ายน 2561

29,888

29,888

8,900

28,888

28,888

8,900

2561
2561
2561
2561

พัก
เดี่ยว

8,900
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31 พฤษภาคม – 4 มิ ถนุ ายน 2561
1-5,4-8,5-9,3-7,8-12,10-14,11-15,12-16
มิ ถนุ ายน 2561
2-6,9-13,13-17 มิ ถนุ ายน 2561

29,888

29,888

8,900

28,888

28,888

8,900

อัตราค่าบริ การรวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามรายการทีร่ ะบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
3. โรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
5. ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
6. ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้ก ลับมายื่นร้อ งขอวีซ่าอีก ครัง้ (เนื่ องจากทางญี่ปุ่นได้
ประกาศยกเว้นการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ป่ี ระสงค์พานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่
เกิน 15 วัน)
3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป่นุ ประกาศให้ย่นื วีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สาหรับการ
ยืน่ ร้องขอวีซ่า
4. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกิน
ขนาดมาตรฐาน
5.
6.
7.
8.

ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
ค่าทิ ปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริ ป, ค่าทิ ปหัวหนาทัวร์แลวแต่ความพึงพอใจของท่าน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
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เดิ นทางขึ้นต่า 34 ท่ าน หากต่ ากว่ากาหนด กรุ๊ปจะไม่ส ามารถเดินทางได้ หากผู้เ ดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระ
ค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทจ่ี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อ นการเดินทางไปในวันอื่นต่ อ ไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 21 วัน ต้องชาระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1.
เนื่องจากเป็นราคาตั ๋วเครือ่ งบินโปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอ
คืนเงิน ได้ทุกกรณี
2.
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
3.
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั
1.
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีทผ่ี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 30 ท่าน
2.
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
3.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4.
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ฯ
5.
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
6.
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
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7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
การจัดการเรือ่ งห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปทีเ่ ข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่
/ ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ทีผ่ เู้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม
แรงงานของทุก ประเทศในรายการท่อ งเที่ยว อันเนื่อ งมาจากการกระทาที่ส่ อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
กรณีตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก2ห้อง คือ1ห้องพักคู่ และ1ห้องพักเดีย่ ว โดยไม่มคี ่าใช้จา่ ยเพิม่
สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป่นุ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจ
ทาให้เวลาในการท่องเทีย่ วและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานทีน่ ้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และ
คนขับ รถในการบริห ารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่ว มมือ จากผู้เ ดินทางในบางครัง้ ที่ต้อ งเร่ง รีบ เพื่อ ให้ไ ด้
ท่องเทีย่ วตามโปรแกรม
บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ ในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวม
จานวน 2 ขวด
การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญี่ป่นุ ตามกฎหมายของประเทศญี่ป่นุ สามารถให้บริการวันละ10 ชัวโมง
่
ในวัน
นัน้ ๆ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเ ทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลักจึงขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ น
โปรแกรมการเดินทาง
สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าว

**จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ป่ี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ป่นุ ไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ ่นุ ** ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ นุ่ (ทางบริษทั ฯจัดการให้)
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2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ป่นุ ได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่นุ (ทางบริษทั จัดการให้)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่นุ (ทางบริษทั ทฯจัดการให้)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานัก
ระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัติก ารถู ก ส่ ง ตัว กลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิไ ด้อ ยู่ใ นระยะเวลาของการถู ก ปฏิเ สธไม่ใ ห้เ ข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ นในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หาก
ต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่
นัง่ ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ ก
การเดิ นทาง และได้ดาเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั


เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว(Single)
และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน



กรณีมงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ ในการปรับเปลีย่ น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)


สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบิน
ทีท่ ่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
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สาหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุ ญาตให้นาขึน้ เครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x
46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีทต่ี ้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ข้อก าหนดของแต่ ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระส่ว นของค่าใช้จ่ายที่
สัมภาระน้าหนักเกิน (ท่านต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
ทางบริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสารทุกกรณี

