** สัมผัสแหล่งน้ ำแร่ บริ สุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนนำ้ แร่ ฟุกุดำชิ”
** นั่งรถไฟท้ องถิ่น ชมบรรยำกำศริ มทะเลของอ่ำวอิชิคำริ
** ชม โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝำกท้องถิ่นที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกำะฮอกไกโด
** ชมเทศกำลยอดนิยม เทศกำลนำ้ แข็งเมืองโซอุนเคียว ประดับแสงสี และกิจกำรรมมำกมำย
** เข้ำชม “สวนสั ตว์ อำซำฮียำม่ ำ” ยอดนิยมอันดับหนึ่งของเกำะฮอกไกโด
** พิเศษ!!! “พักสกีรีสอร์ ท” พร้อมให้ท่ำนได้ผอ่ นคลำย “แช่ นำ้ แร่ ออนเซ็น”
** ทำน บุฟเฟ่ ต์ ขำปูยกั ษ์ 3 ชนิด” ไม่อ้ นั
** บริ กำรท่ำนด้วยนำ้ ดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่ำนละ 1ขวด/วัน

กำหนดกำรเดินทำง 8-13 / 15-20 มีนำคม 2562
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วด้ วยค่ ะ)
วันแรก

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ - สนำมบินชิโตเซ่

20.00 น.

พร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ส่ วนผูโ้ ดยสำรระหว่ำงประเทศ ขำออก ประตู 3 เคำน์เตอร์ D
โดย สำยกำรบินไทย เจ้ำหน้ำที่ คอยให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ นฟ้ำสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่ โมง / เวลำท้องถิ่นจะเร็ วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

23.55 น.
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วันทีส่ อง

ตลำดปลำนิโจ - ทำเนียบรัฐบำลเก่ำ - พิพธิ ภัณฑ์ สำเก - เทศกำลนำ้ แข็งโซอุนเคียว - ออนเซ็น

08.20 น.

เดินทำงถึง สนำมบินชิ โตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น หลังจำกผ่ำนขั้นตอนศุลกำกรเรี ยบร้อยแล้ว
จำกนั้นนำท่ำนสู่ “ตลำดปลำนิโจ” ตลำดอำหำรทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลำดปลำแห่งนี้สร้ำงขึ้นเมื่อ
ปี ค.ศ. 1903 และตลำดแห่งนี้ รู้จกั กันในนำม “ครัวทะเลของชำวเมืองซัปโปโร” เพรำะสัตว์ทะเลที่จบั ได้ส่วน
ใหญ่จะหำได้จำกทะเลแถบนี้ท้ งั สิ้ น ซึ่ งจะมีควำมสดมำกเหมือนไปเดินซื้ อที่ท่ำเรื อเลยทีเดียว ลูกค้ำส่ วนใหญ่จะ
มีท้ งั นักท่องเที่ยวในประเทศและต่ำงประเทศรวมถึงชำวบ้ำนเข้ำมำจับจ่ำยใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยงั ขึ้นชื่ อเรื่ อง ไข่
หอยเม่นและไข่ปลำแซลม่อน จำกนั้นนำท่ำนเข้ำชม “ทำเนียบรัฐบำลเก่ำ” เป็ นอำคำรสไตล์นีโอบำร๊ อคอเมริ กำ
ที่สร้ำงด้วยอิฐสี แดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมำจำกอำคำรทำเนียบรัฐบำลแห่งรัฐแมสซำซูเซตส์ สหรัฐอเมริ กำ โดย
ใช้อิฐไปจำนวนมำกกว่ำ 2.5 ล้ำนก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็ นที่ทำกำรรัฐบำลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้
ต่อเนื่องยำวมำนำนถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ำยไป ที่ทำกำรหลังใหม่เป็ นอำคำรทันสมัยสู ง 10 ชั้นซึ่ งตั้งอยูด่ ำ้ นหลังตึก
แดงหลังนี้
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนสู่ “พิพธิ ภัณฑ์ สำเก โอโตโกยำม่ ำ (Sake Museum)” ถือว่ำเป็ นสำเกที่มีชื่อเสี ยง ในระดับหัวแถวของ
ญี่ปุ่น ภำยในพิพิธภัณฑ์ยงั มีกำรจัดแสดงห้องสำหรับอุปกรณ์ผลิตสำเกโบรำณสมัยเอโดะ กล่ำวถึง
ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรมของกำรบ่มสำเก เรำจะได้ชมควำมพิถีพิถนั ในกำรผลิตสำเกที่ข้ ึนชื่อของเมืองอำ
ซำฮิคำว่ำแห่งนี้

จำกนั้นนำท่ำนร่ วม “งำนเทศกำลนำ้ แข็งโซอุนเคียว” ที่ใช้พ้นื ที่กว่ำ 10,000 ตำรำงเมตรตลอดแนวแม่น้ ำอิชิคำริ
เพื่อจัดแสดงประติมำกรรมน้ ำแข็งและหิ มะรู ปทรงต่ำงๆ น้ ำแข็ง อุโมงค์น้ ำแข็ง โดมน้ ำแข็ง แบบบ้ำนอิกลูของ
ชำวเอสกิโม รวมถึงถ้ ำที่มีทำงเดินรำยล้อมด้วยน้ ำแข็งทรงหิ นงอกหิ นย้อย พร้อมตกแต่งแสงไฟอย่ำงสวยงำม
ตระกำรตำในยำมค่ำคืน
 พักที่ SOUNKYO KANKO HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่ำนจะได้สัมผัสกับกำรอำบน้ ำแร่ หรื อ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ กำร
อำบน้ ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภำพดี, ผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ และยังช่วยในระบบกำรเผำ
ผลำญของร่ ำงกำยอีกด้วย
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นำ้ ตกกิงกะและนำ้ ตกริวเซ - สวนสั ตว์ อำซำฮียำม่ ำ - หมู่บ้ำนรำเมน - ช้ อปปิ้ งย่ ำนทำนูกโิ คจิ+
ย่ ำนซูซูกโิ นะ - บุฟเฟ่ ต์ ขำปูยกั ษ์ 3ชนิดไม่ อ้นั
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนชมควำมงำมของ “นำ้ ตกกิงกะและนำ้ ตกริวเซ” เพลิดเพลินไปกับควำมสวยงำมของธรรมชำติของน้ ำตก
ที่จดั ได้วำ่ เป็ นวิววธรรมชำติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น น้ ำตกทั้งสองแห่งนี้มีตน้ น้ ำอยูใ่ นเขตภูเขำ
โซอุนเคียว สำมำรถสัมผัสควำมแรงของสำยน้ ำที่ไหลรวมกันกลำยมำเป็ นแม่น้ ำอิชิคำริ ได้
จำกนั้นเดินทำงสู่ “สวนสั ตว์ อำซำฮียำม่ ำ” สวนสัตว์แห่งนี้เปิ ดเมื่อปี 1967 เป็ นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง
และยังอยูเ่ หนือสุ ดของ เกำะญี่ปุ่น ท่ำนจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลำกหลำยสำยพันธุ์ และสัตว์ที่อำศัยอยูใ่ นโซน
ขั้วโลก ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับท่วงท่ำอันเป็ นธรรมชำติของเหล่ำสัตว์เมืองหนำวหำยำกมำกมำย สวนสัตว์แห่ง
นี้ถือว่ำเป็ นต้นแบบของสวนสัตว์ท้ งั หมดในญี่ปุ่น ทั้งกำรออกแบบให้เข้ำกับสิ่ งแวดล้อมได้อย่ำงกลมกลืนและ
เนื้อที่อนั กว้ำงใหญ่รำวกับอยูใ่ นธรรมชำติจริ งๆ สัมผัสควำมน่ำรักของเหล่ำสัตว์เมืองหนำวมำกมำยอย่ำงใกล้ชิด
อำทิ “หมีข้ วั โลกเหนื อ (POLAR BEAR),นกเพนกวิน, นกกะเรี ยน, แมวน้ ำ, ลิงอุรังอุตงั , กวำงเรนเดียร์ , เสื อดำว
หิมะ (SNOW LEOPARD), หมีสีน้ ำตำล, สวนนกนำนำชนิดและอีกมำกมำย
นำท่ำนเดินทำงสู่ “หมู่บ้ำนรำเมน” ที่ประกอบด้วยร้ำนรำเมนที่มีชื่อเสี ยง 8 ร้ำน ที่ต่ำงแข่งขันกันทำรำเมนของ
ตนเองให้อร่ อยที่สุด เพื่อสื บทอดมรดกทำงปั ญญำที่ถ่ำยทอดกันมำและยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนของรำ
เมนอะซะฮิคะวะเพื่อให้เป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ หมู่บ้ำนรำเมน (มอบค่ ำอำหำรท่ ำนละ 1,000เยน)
จำกนั้นนำท่ำนมุ่งหน้ำสู่ “เมืองซัปโปโร” เพื่อช้อปปิ้ งย่ำน “ทำนูกโิ คจิ” ท่ำนจะได้เลือกซื้ อสิ นค้ำมำกมำย อำทิเช่น
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ นำฬิกำ เกมส์ กล้องถ่ำยรู ป ของฝำกของที่ระลึก เสื้ อผ้ำ สิ นค้ำแบรนด์เนม เครื่ องสำอำงค์ เป็ นต้น
และ “ย่ำนซึซึกโิ นะ” (SUSUKINO) ซึ่งเป็ น แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้ำ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้ อผ้ำ รองเท้ำแฟชัน่
มำกมำย และยังเป็ นแหล่งรวมร้ำนอำหำรมำกมำยนับพันเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนักชิ ม อีกทั้งยังมีร้ำนรวงที่ขำย
รำเม็งมำกมำยจนได้รับกำรขนำนนำมว่ำ ตรอกรำเมง หรื อ “รำเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้ำนรำเม็งใจกลำงเมือง
ซัปโปโร
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บุฟเฟ่ ต์ อิ่มไม่ อั้น “สุ ดยอดอาหารทะเล ปูยกั ษ์ 3ชนิด”
บริ กำรด้วยอำหำรทะเลนำนำชนิด อำทิ สุ ดยอดอำหำรทะเลของฮอกไกโด
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“ปู 3 อย่ ำง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทำรำบะ หอยเชลล์ หอยแมลงพูต่ วั โต กุง้ ทะเล ให้ท่ำนได้ลิ้มลองรสชำติสด
ใหม่จำกทะเล อีกทั้งยังมีเนื้อหมู เนื้ อวัว ชั้นดี พร้อมผักสดๆ บริ กำรแบบอิ่มไม่อ้ นั
 พักที่ HOTEL MYSTAY SAPPORO STATION หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว

วันทีส่ ี่

โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ - นั่งรถไฟท้ องถิ่น - เมืองโอตำรุ - คลองโอตำรุ+ ถนนซำไกมำจิ พักสกี รีสอร์ ท
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ “โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ หรื อ ชิโรอิโคอิบิโตะพำร์ ค” ที่ถือเป็ นของฝำกท้องถิ่นที่มี
ชื่อเสี ยงที่สุดของเกำะฮอกไกโด ท่ำนสำมำรถเดินชมอุปกรณ์กำรผลิตยุคแรกเริ่ ม แบบจำลองของโรงงำน และ
กระบวนกำรผลิต รวมทั้งศึกษำประวัติควำมเป็ นมำของผลิตภัณฑ์นม พร้อมทั้งเลือกชิ ม และเลือกซื้ อช็อคโกแล
ตแบบต่ำงๆ ได้ตำมอัธยำศัยนำท่ำนเปลี่ยนอริ ยำบถ “นั่งรถไฟท้องถิ่น” เพื่อเดินทำงสู่ “เมืองโอตำรุ ” ให้ท่ำน
ทดลองใช้บริ กำรรถไฟในญี่ปุ่นที่มีชื่อเสี ยง และได้ชื่อว่ำเป็ นกำรคมนำคมที่เป็ นที่นิยมที่สุดของคนญี่ปุ่น ท่ำนจะ
สนุกสนำนกับกำรนัง่ รถไฟเพื่อประสบกำรณ์ที่แปลกใหม่อีกรู ปแบบหนึ่งพร้อมชมบรรยำกำศริ มทะเลของอ่ำวอิ
ชิคำริ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ำนชม “คลองโอตำรุ ” ที่มีควำมยำว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่ำวโอตำรุ ซึ่ งในสมัยก่อนประมำณ
ค.ศ. 1920 ในยุคอุตสำหกรรมกำรขนส่ งทำงเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทำงในกำรขนส่ งสิ นค้ำ จำก
คลังสิ นค้ำในตัวเมืองโอตำรุ ออกไปยังท่ำเรื อบริ เวณปำกอ่ำว ให้ท่ำนเดินเล่น พร้อมถ่ำยรู ปตำมอัธยำศัย กับ
อำคำร โกดังเก่ำแก่ริมคลองสุ ด คลำสสิ ก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงำม
จำกนั้นนำทุกท่ำนสู่ “ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ย่ำนช้อปปิ้ งสำคัญของเมืองตั้งอยูไ่ ม่ไกลจำกคลอง
โคตำรุ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ “ร้ำนเครื่ องแก้ว”, “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ” และ “นำฬิกำไอน้ ำโบรำณ” อีกทั้งตลอด
สองข้ำงทำงของถนนซำไกมำจิ ยังเต็มไปด้วยร้ำนค้ำขำยขนมแสนอร่ อยนำนำชนิดโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ร้ำนชื่อดัง
Le TAO มีให้ท่ำนได้ชิมลิ้มลอง หรื อ ซื้ อกลับกันมำกมำยหลำยร้ำน อีกทั้งยังมีของที่ระลึกและร้ำนอำหำร ร้ำน
กำแฟ ให้ท่ำนเดินชมได้ตำมอัธยำศัย บนถนนเส้นนี้เชื่ อมต่อกับถนนสำยสู ชิ “Shushi Dori Otaru” เรี ยงรำยด้วย
ร้ำน ซูชิ ซำชิมิ รำมเมง รวมถึงร้ำนที่อำหำรซีฟู๊ดสดๆ
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จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ “สกีรีสอร์ ท Ski Resort” ให้ทำ่ นได้ ทำ
กิจกรรมกลำงแจ้งต่ำงๆ ท่ำนจะได้สัมผัสประสบกำรณ์ใหม่กบั “หิมะ”
อันขำวโพลน ให้ท่ำนได้สนุ กสนำนลำนหิมะ หรื อท่ำนใดสนใจจะลอง
เล่นสกี ก็สำมำรถเช่ำชุด และอุปกรณ์ได้ อิสระตำมอัธยำศัย
(ราคาไม่ รวมอุปกรณ์ เครื่ องเล่ นต่ างๆ)
 พักที่ THE GREEN LEAF NISEKO VILLAGE หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่ำนจะได้สัมผัสกับกำรอำบน้ ำแร่ หรื อ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ
กำรอำบน้ ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภำพดี, ผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ และยังช่วยในระบบกำร
เผำผลำญของร่ ำงกำยอีกด้วย

วันทีห่ ้ ำ

สวนนำ้ แร่ ฟุกดิ ำชิ - ทะเลสำบโทยะ - ภูเขำโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดำนิ มิตซุยเอ้ำท์ เล็ต
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนชม “สวนนำ้ แร่ ฟุกุดำชิ ” เป็ นหนึ่งในบรรดำแหล่งน้ ำแร่ ผดุ ที่ผดุ ออกมำจำกภูเขำไฟโยเตอิ ซึ่ง
ได้รับคัดเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 น้ ำแร่ ที่มีชื่อเสี ยงของประเทศญี่ปุ่น นำท่ำนผ่ำนชม “ทะเลสำบโทยะ” เป็ น
ทะเลสำบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุ่นโดยมีเส้นรอบวงยำวถึง 43 กิโลเมตร เป็ นทะเลสำบที่มีควำมงดงำมเป็ น
อย่ำงมำก จำกนั้นนำท่ำนชมวิวทิวทัศน์ของ “ภูเขำโชวะชิ นซัง” ภูเขำไฟน้องใหม่ที่เกิดจำกกำรสัน่ สะเทือนของ
ผิวโลกในปี 1946 ซึ่ งระเบิดปะทุติดต่อกันนำนถึง 2 ปี จนกลำยมำ เป็ นภูเขำโชวะ ดังที่เห็นอยู่ ปั จจุบนั ภูเขำโชวะ
อยูใ่ นกำรดูแลของรัฐบำลญี่ปุ่น ในฐำนะเป็ นอนุสรณ์ทำงธรรมชำติแห่งพิเศษ ให้ท่ำนเลือกซื้ อ ขนม ของฝำก
ท้องถิ่น ณ จุดบริ กำรแห่งนี้ ตำมอัธยำศัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ ” ชม “หุบเขำนรก จิโกกุดำนิ” ทุกท่ำนจะได้เห็นบ่อน้ ำร้อนที่มีควันพวยพุง่
ออกมำจำกพื้นหิ นพร้อมกับกลิ่นกำมะถัน ให้ท่ำนได้เก็บภำพควำมงดงำมอันเป็ นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่
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ยังคงอยูช่ วั่ กัลป์ จำกนั้นนำท่ำนสู่ “มิตซุ ยเอ้ำท์เล็ต” ศูนย์รวมสิ นค้ำแบรนด์เนมชื่อดังจำกทัว่ โลก อำทิเช่น
Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมด้วยสิ นค้ำสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้ำแฟชัน่ หญิงชำยและเด็ก จนถึง
อุปกรณ์กีฬำและสิ นค้ำทัว่ ไป นอกจำกนี้ภำยในห้ำงยังมีศูนย์อำหำรขนำดใหญ่ภำยในห้ำง อิสระทั้งช้อป และ ชิม
ตำมอัธยำศัย
 รับประทำนอำหำรค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุม้ ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร)
 พักที่ GRAND TERRACE HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว

วันทีห่ ก

สนำมบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

10.00 น.
15.50 น.

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (กรุ ณาตรวจเช็คสิ่ งของและสัมภาระให้ เรี ยบร้ อย)
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินชิโตเซ่ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทำงกลับ
เหิ นฟ้ำสู่ กรุ งเทพ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
เดินทำงถึงเมืองไทย พร้อมกับควำมประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมำยเหตุ : รำยกำรต่ำงๆ สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกภัยธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ,
กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่ำงๆที่ระบุในรำยกำรนี้ อำจมีกำรปรับย่ำน และสถำนที่ต้ งั ได้ตำมควำมเหมำะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึ งระดับในมำตรฐำนเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคำนึงถึงควำมสะดวกของเส้นทำงระหว่ำงกำรนำเที่ยวเป็ นสำคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

เดินทำง 8-13 / 15-20 มีนำคม 2562
อัตรำค่ ำบริกำร สำหรับคณะ 30 ท่ำนขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอำยุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม (จำกรำคำผูใ้ หญ่)

53,900 บำท
51,900 บำท
49,900 บำท
8,000 บำท
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ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

-23,000 บำท

เด็กทำรก อำยุต่ำกว่ำ 2 ปี (ณ. วันเดินทำง) เช็ครำคำตัว๋ ก่อนทำกำรจองค่ะ
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตำมเส้นทำงและสำยกำรบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนำจร)
o ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์
o ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 22/10/2561)
o ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
o โรงแรมที่พกั ตำมระบุไว้ในรำยกำร หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่ำน)
o ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอำยุต่ำกว่ำ 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่ำนละ 2,000,000 บำท ดูแลค่ำรักษำพยำบำลอุบตั ิเหตุ 500,000 บำท และอำหำรเป็ นพิษระหว่ำงเดินทำง
o กำรบริกำรของมัคคุเทศก์ จำกเมืองไทยตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ ำน
o น้ ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่ำนละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
o ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
o ค่ำทำหนังสื อเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสื อเดินทำง
o ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรี ด, ค่ำเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่ำอำหำรที่สั่งมำในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนื อจำกที่บริ ษทั จัดให้ ในรำยกำรทัวร์
o ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณี ที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
o ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรื อ คนต่ำงด้ำว
o ค่ำเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทำง (สอบถำมค่ำใช้จ่ำยกับเจ้ำหน้ำที่)
กรุ ณำแจ้งอย่ำงน้อย 7 วันก่อนเดินทำง พร้อมหน้ำพำสชัดเจนของคนเดินทำงแทน
o ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภำยหลัง
o ค่ำธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมำณ 2,000 เยน (ประมำณ 600 บำทไทย) เพิ่มเติมตำมควำมพึงพอใจ
o ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทำงต่ำงชำติ)
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง / ชำระเงิน / กำรยกเลิก
o กรุ ณำจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำง พร้ อมชำระมัดจำท่ำนละ 10,000 บำท ภำยใน 1 วัน
o ส่ วนที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 25 วัน มิฉะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกกำรเดินทำง 31-45 วันก่อนเดินทำง ยึดมัดจำท่ ำนละ 5,000 บำท (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
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o
o
o
o

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 21-30 วันก่อนเดินทำง ยึดมัดจำท่ ำนละ 10,000 บำท (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 11-20 วันก่อนเดินทำง ยึดเงิน 50% ของรำคำทัวร์ (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 10 วันก่อนเดินทำง ยึดเงิน 100% ของรำคำทัวร์ (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่น ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่ทำกำรเก็บเอกสำรจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสำรเป็ น สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตทีช่ ั ดเจน และมีอำยุเหลือกำรใช้ งำนไม่ น้อยกว่ ำ 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อำหำรทีไ่ ม่ สำมำรถทำนได้ , ทีน่ ั่งทีต่ ้ องกำร, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสำรองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนกำรเดินทำง (เป็ นอย่ำงช้ ำ)

เงื่อนไขและข้ อกำหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรำคำในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทำงไม่ถึงจำนวนที่ระบุ
o กรณี ท่ำนมีกำรเดินทำงด้วยตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เรำทรำบ ณ วันที่สำรองที่นงั่ หำกไม่มีกำรแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สำมำรถเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยที่เกิดขึ้นจำกตัว๋ เครื่ องบินดังกล่ำวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งและภำษีตวั๋ ทุกชนิดเพิ่ม หำกสำยกำรบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง
o หำกท่ำนไม่เดินทำงกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขำกลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สำมำรถนำมำขอคืนเงินได้
o ในระหว่ำงกำรท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริ กำรใดๆ ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่สำมำรถเรี ยกร้องขอ
คืนค่ำบริ กำรได้
o ค่ำบริ กำรที่ท่ำนชำระกับทำงบริ ษทั ฯ เป็ นกำรชำระแบบเหมำขำด และทำงบริ ษทั ฯได้ชำระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมำขำดเช่นกัน ดังนั้นหำกท่ำนมีเหตุอนั ใดที่ทำให้ท่ำนไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตำมรำยกำรที่ระบุไว้ ท่ำนจะขอคืน
ค่ำบริ กำรไม่ได้
o ทำงรัฐบำลญี่ปุ่นได้ประกำศยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรพำนักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทำงรัฐบำลญี่ปุ่นได้ประกำศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏำคม พ.ศ.2556 และสำมำรถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15
วัน (หำกผูย้ นื่ ประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทำงำน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่ำ
ตำมปกติ)
o หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่
นอกเหนืออำนำจและควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบำงส่ วนหรื อทั้งหมด
o หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ไม่วำ่ ประเทศใดจนทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่ำนอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบินได้ จำเป็ นต้องออกเดินทำงตำมโปรแกรมที่วำงไว้ แต่ทำงตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทำหน้ำที่
ประสำนงำนและเจ้ำหน้ำที่จะทำกำรติดต่อช่วยเหลือท่ำนเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรื อ คน
ต่ำงด้ำวที่พำนักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทำหน้ำที่ช่วยเหลือเจรจำ แต่อำนำจสิ ทธิ์ ขำดเป็ นของทำงกองตรวจคนเข้ำเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น กำรยกเลิกหรื อล่ำช้ำของสำยกำรบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรื อสิ่ งของสู ญหำยตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่เกิดเหนื ออำนำจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนในกำรเรี ยกร้องค่ำชดใช้จำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดกำรสู ญหำยของ
สัมภำระระหว่ำงกำรเดินทำง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อกำรสู ญหำยดังกล่ำว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรทัวร์ ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคำนึงถึงควำมปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้ำส่ วนมำกเป็ นสำคัญ
o เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ แล้ว
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