โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ฮอกไกโด เทีย่ วทุกวัน ไม่ มวี นั อิสระ
ชมซากุระ บานสะพรั่งทัว่ เกาะฮอกไกโด
สั มผัสความน่ ารัก ของสั ตว์ เมืองหนาว ณ สวนสั ตว์ อาซาฮิยาม่ า
ลิม้ รสความอร่ อยของราเมนต้ นตารับที่ หมู่บ้านราเมน
สั มผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
ซิตีท้ วั ร์ ซัปโปโร หอนาฬิ กา สวนโอริ ตึกรัฐบาลเก่า
ช้ อปปิ้ งจุใจ ทานุกโิ คจิ ซู ซูกโิ นะ และ อิออนทาวน์
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
วันเดินทาง
18-22 เมษายน 2561
05-09 พฤษภาคม 2561
09-13 พฤษภาคม 2561
10-14 พฤษภาคม 2561

ราคาผู้ใหญ่
31,888.32,888.29,888.29,888.-

พักเดี่ยว
8,900.8,900.8,900.8,900.-

กรุ๊ ปไซส์
34+1
34+1
34+1
34+1

12-16 พฤษภาคม 2561
29,888.8,900.34+1
17-21 พฤษภาคม 2561
28,888.8,900.34+1
19-23 พฤษภาคม 2561
29,888.8,900.34+1
23-27 พฤษภาคม 2561
28,888.8,900.34+1
24-28 พฤษภาคม 2561
28,888.8,900.34+1
26-30 พฤษภาคม 2561
29,888.8,900.34+1
30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561
28,888.8,900.34+1
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561
28,888.8,900.34+1
02-06 มิถุนายน 2561
28,888.8,900.34+1
09-13 มิถุนายน 2561
28,888.8,900.34+1
13-17 มิถุนายน 2561
28,888.8,900.34+1
** ปล. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ // เด็กอายุต่ากว่ า 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปไกด์
1,000 บาท/ท่าน/ทริป
วันแรก
20.00 น
23.55 น
วันทีส่ อง
08.20 น.

สนามบินนานาชาติดอนเมือง
พร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน
AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ XJ620
(บริ การอาหารร้อน พร้อมเครื่ องดื่ม บนเครื่ อง)
สนามบินชิ โตเซะ – บ่ อน้าสี ฟ้า - อาซาฮิคาว่ า - หมู่ บ้านราเมนอาซาฮิคาว่ า - สวนสั ตว์ อาซาฮิยาม่ า - อิ
ออน ทาวน์
เดินทางถึง สนามบินชิ โตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นเดินทางสู่ สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรื อ บ่ อนา้ สี ฟ้า (Blue Pond) ตั้งอยูฝ่ ั่งซ้ายของแม่น้ า Bieigawa
ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของเมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสี ของน้ าที่เกิดจากแร่ ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้น
จากการกั้นเขื่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุข้ ึนเมื่อปี 1988 ไหลเข้าสู่ เมือง ไฮไลท์ !!!
ชมน้ าสี ฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ าตามธรรมชาติทวั่ ไป และตอไม้สูงจานวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใส
แปลกตาที่แสนพิเศษของน้ าในบ่อ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่ า ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติ
อันเป็ นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่ อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้ นราเมนอาซาฮิคา
ว่าได้ถือกาเนิ ดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้ านราเมนชื่ อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้ านมาอยูร่ วมกัน
เป็ นอาคารหลังคาเดียว เสมือน !!ไฮไลท์ หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้ านดังขั้นเทพไว้ ในที่เดียว!! และยังมี
ห้องเล็กๆที่จดั แสดงประวัติความเป็ นมาขอหมู่บา้ นแห่ งนี้ ให้สาหรับผูท้ ี่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ
ร้ า นจะสร้ า งเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว ของร้ า นตนเองขึ้ น มาเพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจของลู ก ค้า เช่ น ร้ า น
Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็ นราเมนเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในอาซาฮิคาว่า หรื อจะเป็ น
ร้าน Ramen Shop Tenkin ที่เชื่ อมัน่ ในน้ าซุ ปของตัวเองว่าเป็ นหนึ่ งไม่แพ้ใครที่สาคัญ ราเมง ถื อเป็ น

เทีย่ ง

อาหารเมนูยอดนิ ยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้วยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็ นที่ถูกใจของ
คนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบ้านราเมง

เย็น

นาท่านสู่ สวนสั ตว์อาซาฮิยาม่ า (Asahiyama Zoo) เป็ นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสี ยงในแถบรอบนอกของเมืองอะ
ซาฮิ ก าว่ า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่ งทางสวนสั ต ว์อ นุ ญ าตให้ ผู ้เ ข้า ชมได้เ ข้า ชมสั ต ว์น านาชนิ ด จาก
หลากหลายมุมมอง เป็ นเอกลักษณ์ ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่ งอื่นๆ !!!ไฮไลท์ ได้ แก่ อุโมงค์ แก้ วผ่ านสระ
ว่ ายนา้ ของเหล่ าเพนกวิน และโดมแก้ วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีข้ ัวโลกและหมาป่ า ผูเ้ ข้าชมจะ
มองเห็ นได้อย่า งชัดเจน สวนสั ตว์แห่ งนี้ ย งั เป็ นสวนสั ตว์แห่ ง แรกที่ มี ก ารจัดให้นกเพนกวินออกเดิ น
ในช่วงฤดูหนาว จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่ า (ตรงข้ามโรงแรม) ห้างสรรพสิ นค้า
ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิ กาว่า อิ สระให้ท่านได้เลื อกซื้ อของฝาก ของที่ระลึ กกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ
ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้ อได้ที่นี่เช่นกัน
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน์

ทีพ่ กั

SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี – โรงเป่ าแก้วคิตาอิชิ - ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้ านสิ นค้ ามือสอง
- ดิวตีฟ้ รี - มิตชุ ยเอาเล้ ตท์ - ช้ อปปิ้ งทานุกโิ คจิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุ เป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร และบางส่ วนของเมืองตั้งอยูบ่ น
ที่ลาดต่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่ งเป็ นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสี ยง คลองโอตารุ หรื อ โอตารุ อุนงะ มี
ความยาว 1.5 กิโลเมตร ถื อเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริ เวณโดยรอบปรับปรุ งเป็ น
ร้านอาหารเรี ยงรายอยู่ ไฮไลท์ !!! บรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติกคลองแห่ งนี้ สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้น
จากการถมทะเล เพื่อใช้สาหรับเป็ นเส้นทางการขนถ่ายสิ นค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมี
การถมคลองครึ่ งหนึ่ งเพื่อทาถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่ งหนึ่ งไว้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้าง
ถนนเรี ยบคลองด้วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู
นาท่านเดินชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โอตารุ เป็ น!!!ไฮไลท์ หนึ่ งในร้านค้าที่ใหญ่
ที่ สุดของพิพิ ธภัณฑ์กล่ องดนตรี ในญี่ ปุ่น โดยตัวอาคารมี ค วามเก่ าแก่ สวยงาม และถื อเป็ นอี กหนึ่ งใน
สถานที่ สาคัญทางประวัติศ าสตร์ เมือง ชม โรงเป่ าแก้ วคิต าอิชิ ตั้งอยู่ใ นเมื องโอตารุ เมื องที่ มีชื่ อเสี ย ง
ทางด้านการเป่ าแก้วมายาวนาน โดยในอดี ตนั้นจุ ดประสงค์ของการเป่ าแก้วเพื่อใช้เป็ นทุ่นให้เรื อ แต่
ปั จจุ บนั นี้ เป้ าหมายของการเป่ าแก้วเพื่อใช้เป็ นของใช้หรื อของที่ ระลึ กแทน ซึ่ งโรงเป่ าแก้วคิตาอิชิเป็ น
โรงงานที่ มีชื่อเสี ยงและเก่ าแก่ ที่สุดของเมื อง โดยก่ อตั้งขึ้ นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่ าแก้วที่ มีอยู่
มากมาย และผลงานที่ มีชื่ อเสี ยงมากที่ สุ ดของโรงงานแห่ งนี้ ก็คื อโคมไฟแก้วและลู กบอลแก้วนั่นเอง
นอกจากนี้ ยงั มีสอนวิธีการเป่ าแก้วให้กบั นักท่องเที่ยวด้วย เดินทางสู่ ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย นา
ท่านช้อปปิ้ ง ณ ร้ านสิ นค้ ามือสอง ภายในร้ านจะมีจาหน่ ายสิ นค้าสภาพดี อาทิ กระเป๋ า นาฬิ กา รองเท้า

เทีย่ ง

เย็น
ทีพ่ กั
วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

และข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆ ภายในบ้า น เครื่ องจามชาม ชุ ดกาแฟ ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นสิ นค้าที่ผลิ ตและ
จาหน่ายในประเทศญี่ปุ่น อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย นาท่านสู่ ดิวตีฟ้ รี อิสระให้ท่านเลือก
ซื้ อสิ นค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้ อผ้า น้ าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นสู่ มิตชุ ยเอาเล้ ตท์ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่
มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่แห่ งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ จาหน่ายเสื้ อผ้าผูห้ ญิง ผูช้ าย เด็ก กระเป๋ า
รองเท้า และมีร้านอาหารให้เลือกมากมาย อิสระช้อปปิ้ ง ถนนทานุ กิโคจิ เป็ นย่านการค้าเก่าแก่ของเมือง
ซัปโปโร โดยมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็ นแหล่งรวมร้ านค้าต่างๆ อย่ างร้ านขาย
กิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์ แล้ ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็ นศู นย์ รวมของเหล่ าวัยรุ่ น
ด้ วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้ อนดองกี ร้ าน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยงั มีการ
ตกแต่งบนหลังคาด้วยตุก๊ ตาทานุกิขนาดใหญ่
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกโิ คจิ
QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่า
ทีท่ าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิ กาโบราณ - สวนโอโดริ – มิตซุ ยเอ้ าเลท - ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ช้ อป
ปิ้ งซู ซูกโิ นะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ ที่ทาการรัฐบาลเก่ าฮอกไกโด เป็ นอาคารสี แดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็ นอาคารขนาด
ใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น ภายในตกแต่งอย่างหรู หรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้า
แฉก ธงรู ปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่ น เรี ยงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย อาคารแห่ งนี้ เคย
เป็ นที่ทาการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปั จจุบนั เปิ ดให้ประชาชนเข้าชมห้องทางานต่างๆ
และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผ่ านชม หอนาฬิ กาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬิ กาสร้ างขึ้นจากไม้
ออกแบบและบริ จาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิ บปี หลังจากที่มีการสร้างเมืองซับโปโร ตัวนาฬิกา
ถูกติดตั้งในปี 1881 จากบริ ษทั E. Howard & Co. เมือง Boston นาท่านชม สวนโอโดริ ซึ่ งตั้งอยูใ่ จกลาง
เมืองที่ต้ งั อยูท่ างด้านตะวันออกและกว้างไปจนถูกฝั่ งตะวันตกของตัวเมืองเป็ นสวนสาธารณะที่แบ่งตัว
เมืองเป็ นซี กเหนื อใต้ มีถนนตัดผ่านเป็ นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับปลูกไว้งดงามรวมทั้งน้ าพุ
และงานประติมากรรมกลางแจ้งตั้งไว้ให้ชมสลับกับม้านัง่ ที่มีให้เลือกนัง่ พักผ่อน ท่านสามารถขึ้นลิฟท์สู่
SAPPORO TV TOWER เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโรโดยมีสวนโอโดริ เป็ นพระเอกของเมือง
(ไม่รวมค่าขึ้นลิ ฟท์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 750 เยน) จากนั้นสู่ มิตชุ ยเอาเล้ ตท์ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มีพ้ืนที่
ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ จาหน่ายเสื้ อผ้าผูห้ ญิง ผูช้ าย เด็ก กระเป๋ า รองเท้า
และมีร้านอาหารให้เลือกมากมาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ มิตชุ ยเอาเล้ ตท์
นาท่านชม ศาลเจ้ าฮอกไกโด หรื อ เดิ มชื่ อ ศาลเจ้ าซั ปโปโร เปลี่ ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะ
เมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปั กษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุ ขถึงแม้จะไม่ได้
มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน เก่าแก่นบั พันปี (ในช่ วงปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม บริเวณนี่
ถือเป็ นจุดชมซากุระทีส่ วยทีส่ ุ ดอีกจุดหนึ่งของซั ปโปโร) จากนั้นนาท่านสู่ ยา่ น ซู ซูกิโนะ (Susukino) ย่าน
กินดื่ ม เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนื อในประเทศญี่ปุ่น และถื อเป็ นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชี วา
ที่สุดของเมืองซัปโปโรอีกด้วย โดยอยูถ่ ดั ลงมาทางใต้จากสวนโอโดริ ราวๆ 500 เมตรและอยูร่ อบๆ สถานี

รถไฟใต้ดิน Susukino ในเวลาค่ าคื นบรรดาป้ ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านนี้ จะเปิ ดไฟประชันกัน
สี สันละลานตาดึงดูดลูกค้ากันเต็มที่ รอบๆบริ เวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริ งรมย์ยามราตรี
ทั้งไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตั้งอยูใ่ นตรอกซอกซอย บาง
ร้านก็ซ่อนอยูใ่ นตึกต้องขึ้นลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรี ยกลูกค้าเสนอเมนูและบริ การของร้านตนเอง
อยูร่ ิ มถนนเต็มไปหมด
เย็น
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ซู ซูกโิ นะ
ทีพ่ กั
QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีห่ ้ า สนามบินชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ
เช้ า
10.00 น.
15.50 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เหิ นฟ้ าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ XJ621
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม
+++++++++++++++++++++++++++++++

ฤดู หนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ ว สี่ โมงเย็นก็มืดแล้ว สถานที่ ท่องเที่ ยวต่างๆ จะปิ ดเร็ ว 1 ชม.
เดิ นทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดิ นบนหิ มะจะลื่ นต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อแสงแดดกระทบ
หิ มะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง **
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถ
ให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับ สภาพการจราจรในวันเดิ นทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึ ง ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรั บ เปลี่ ย นเวลาท่ องเที่ ย วตามสถานที่ ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

× ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณี ประกาศให้กลับมายื่นร้ องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ

ยกเว้นการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ี่ประสงค์พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่ นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการยื่น
ร้องขอวีซ่า
× ค่าธรรมเนียมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่ าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึน้ ต่า 34 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่ านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ ท่านส่ งเอกสารการจอง 3 วัน กรณี ลูกค้าทาการจองก่ อนวันเดิ นทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจานวน
 ส่ วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 หากชาระไม่ครบตามจานวน บริ ษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 เมื่อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่
ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
 หากชาระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 ส่ งรายชื่ อสารองทีน่ ั่ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่ าต้ องการ
เดินทางท่องเทีย่ วทริปใด, วันทีใ่ ด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนังสื อเดินทาง(Passport) มา
ให้ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสี ยหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่ อ -นามสกุล
และอืน่ ๆ เพือ่ ใช้ ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่า 2
หน้าหากไม่มนั่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่ อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้อง
ค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้
กาหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบิน
ไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมทีพ่ กั
 เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสั มภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋ า (Porter)
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิ โลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที่ท่าน
ไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ้ว)
 กรณี ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระ
น้ าหนักเกิน (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
 ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบกรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สาคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ ก่ อนการเดินทาง)
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร
เหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อง การนัดหยุดงาน การก่ อจลาจล อุ บ ตั ิ เหตุ สภาพอากาศ ภัย ธรรมชาติ วาตภัย อัคคี ภยั
หรื อไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ ใดๆ ก็ ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุ การณ์ ที่นอกเหนื อการควบคุ ม จากทางบริ ษัททัวร์ ฯ) โดยทาง
บริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภยั ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ น
ปกติ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่าน
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่าน ในกรณี ดงั นี้

 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคน
เข้าเมืองห้ามเดินทาง
 กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่
พานักอยูใ่ นประเทศไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์ จะพานักระยะสั้ นในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่า
จะด้ วยวัตถุประสงค์ เพือ่ การท่ องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการ
มีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ น*
ุ่ ดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯจัดการให้)
2. สิ่ งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิ ดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงิ นสด
บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั จัดการให้)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯ จัดการให้)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะ
สั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ า
และบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นการเดินทางหรือปรับราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีทมี่ ีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถึง 30 ท่าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง,การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ,การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพี ย งข้อเสนอที่ ตอ้ งได้รับ การยืนยันจากบริ ษ ทั ฯ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง หลัง จากได้สารองโรงแรมที่ พ กั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิ ของโรงแรมในการจัดห้องให้ กบั กรุ๊ ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ู บบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความพร้อมให้บริ การของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผูเ้ ดิ นทางต้องการความช่ วยเหลื อเป็ นพิเศษ อาทิ เช่ น ใช้ วีลแชร์ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่ างน้ อย 7 วันก่ อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุ เทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผู ้
เดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
12. กรณี ตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรื อห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิ ทธิ
ในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิม่
13. สภาพการจลาจรในช่ วงวันเดิ นทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่นอ้ ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หาร
เวลา ซึ่ งอาจจะขอความร่ วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่ งรี บ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริ การน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่ มในวันที่2ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวมจานวน3ขวด
15. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้นๆ
มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาพการจราจร
ในวันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

