กำหนดเดินทำงวันที่
6 – 11 กุมภำพันธ์ 2562 (เทศกำลตรุ ษจีน)รำคำท่ำนละ 65,900 บำท
วันที่ 6 ก.พ.
กรุ งเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่
6 วัน 4 คืน
20.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตู 2 เคำน์ เตอร์ D สำยกำรบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ
ท่านและอานวยความสะดวกด้านการเช็คอิน

หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอิ นปิ ดบริ การก่ อนเวลาเครื่ องออก 45 นาที และไม่ มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่ อง
ดังนั้นผู้โดยสารจาเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขึน้ เครื่ องก่ อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 1 ชั่วโมง
23.45 น.

คณะออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญีป่ ุ่ น โดย สำยกำรบินไทย (TG) เทีย่ วบินที่ TG 670 (ใช้ เวลำเดินทำง
ประมำณ 6 ชั่วโมง)

วันที่ 7ก.พ. ใหม่ มำก***เดินเลำนบนทะเลสำบนำ้ แข็ง ชมบ้ ำนเอสกิโม ชำวอิกลู โอบิฮิโระ
08.30 น.

(B/L/D)

คณะเดินทางถึง สนำมบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญีป่ ุ่ น(เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็ วกว่าไทย 2ช.ม.) นา
ท่านผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว...นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอ
บิฮิโระ เพชรน้ าเอกแห่งฮอกไกโดตะวันออก

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรเทีย่ ง ณ ภัตตำคำร เมนูเซ็ทญีปุ่น จากนั้นนาท่านสู่ ทะเลสำบชิคำริเบทสึ ขึ้นชื่อว่าเป็ น
ทะเลสาบแห่งท้องฟ้า เพราะอยูบ่ นจุดสู งสุ ดของเกาะฮอกไกโด เหนือระดับน้ าทะเล 810 เมตร และเมื่อฤดู
หนาวมาเยือน ทะเลสาบนี้จะกลายสภาพเป็ นลานน้ าแข็ง ที่หนาถึง 60 ซม. ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิ มะขาว
โพลน กลบมิดทัว่ ทุกพื้นที่ ในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิที่นี่จะติดลบต่าสุ ดถึง -30 องศา ทะเลสาบจะกลายเป็ น
น้ าแข็ง บนทะเลสาบน้ าแข็งนี้เอง จะมีการสร้างหมู่บา้ นน้ าแข็งสไตล เอสกิโม ที่เรี ยกว่า อิกลู และมีชื่อเรี ยก
เป็ นภาษาญี่ปุ่นว่า โคตัน โดยน้ าแข็งที่นามาสร้างจะมีความใสเป็ นพิเศษ และมีสีฟ้าประกาย เนื่องจากในน้ า
ในทะเลสาบแห่งนี้ มีความใสสะอาดบริ สุทธิ์ มากที่สุดแห่งหนึ่งนัน่ เอง อิสระให้ท่านได้เดินถ่ายภาพบน
ทะเลสาบน้ าแข็งเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านสู่ เมืองอะคัง

เย็น

บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนูเซ็ทอำหำรญีปุ่น จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั เมือง New Akan Onsen
Hotel 4*/เทียบเท่า หลังอาหารอิสระให้ท่านได้แช่ออนเซน ภายในโรงแรมได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 8 ก.พ. นั่งรถไฟชมธำรนำ้ แข็งไซบีเรีย – ล่องเรื อตัดนำ้ แข็ง Aurora – เทศกำลนำ้ แข็งประดับไฟโชอึนเคียว 2019 (B/L/D)
เช้ ำ

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง Shari นาท่านนัง่ รถไฟ Norokko Train เกาะฮ
อกไกโดฝั่งตะวันออกนั้นจะมีขบวนรถไฟพิเศษสาหรับเฉพาะเทศกาลฤดูหนาวประมาณ 1 เดือนเท่านั้น คอย
ต้อนรับนักท่องเที่ยว กับรถไฟหัวจักรไอน้ าเรโทรสไตล รถไฟขบวนนี้ จะวิง่ เรี ยบทะเลโอคอรท ระหว่าง 2
เมืองริ มชายฝั่งตะวันออก วิวโรแมนติกขณะนัง่ รถไฟ ด้วยอากาศที่หนาวจัด ทาให้บรรยากาศริ มทะเลนั้นจะ
เต็มไปด้วยก้อนน้ าแข็งที่ลอยมากจากไซบีเรี ย หรื อ รัสเซี ย ทาให้เส้นทางรถไฟสายนี้น้ นั ถูกจับจองจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนเทศกาลน้ าแข็งแล้ว ต้องมานัง่ รถไฟสายนี้ให้ได้สักครั้ง 1 ปี รถไฟสายนี้มีแค่ 1
เดือนเท่านั้น รถไฟสายนี้นอกจากจะได้ววิ ทะเลน้ าแข็งแล้ว ระหว่างทางแวะถ่ายภาพกับสถานีรถไฟ
Kitahama ระหว่างทางอีกด้วย ซึ่ งถือเป็ นจุดพักรถเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวขบวนนี้ได้ถ่ายภาพแบบใกล้ชิดริ มทะเล
อีกด้วย
บริกำรอำหำรเทีย่ ง ณ ภัตตำคำร จากนั้นนาท่านล่องเรื อ Aurora นับเป็ นจุดสนใจที่นกั ท่องเที่ยวมากันมากในฤดูหนาว
เรื อจะพานักท่องเที่ยว ตัดผ่านทะเลที่กลายเป็ นน้ าแข็ง ออกไปชมก้อนน้ าแข็งที่ลอยลงมาจากชายฝั่งรัสเซี ย ซึ่ งจะเริ่ ม
ละลายและลอยลงมาใกล้ชายฝั่งของฮอกไกโด ให้ท่านได้สัมผัสความหนาว ชมวิวทะเลน้ าแข็ง ซึ่ งเป็ นไฮไลท ของการ
ท่องเที่ยวฤดูหนาวของเกาะฮอกไกโด (กำรล่ องเรื อตัดนำ้ แข็ง ขึน้ อยู่กบั สภำพภูมิอำกำศ วิสัยทัศน์ ในกำรเดินเรื อ บริ ษัท
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เปลีย่ นแปลง โดยยึดประโยชน์ ของผู้เดินทำงสู งสุ ด) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง Sounkyo

ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรรีสอร์ ท (เมนูบัฟเฟต์ ขำปูอลำสก้ ำ) หลังอาหารนาท่านเข้าร่ วมงาน Sounkyo
Hyoubaku Festival 2019 หรื อเทศกาลปราสาทน้ าแข็งเมืองโชอุนเคียว บริ เวณโดยรอบจะทาการจัดแสดง จะประดับ
ประดาด้วยประติมากรรมน้ าแข็งและหิ มะรู ปร่ างต่างๆ เช่น ต้นคริ สตมาศ เลียนแบบบ้านอิกลู ของชาวเอสกิโม
ปราสาทน้ าแข็งสู งใหญ่ หลายชั้นที่มีทางเดินแบบหิ นงอกหิ นย้อย ดูยงิ่ ใหญ่และเหมือนจริ งมาก ทางเดินจะประดับ
ด้วยไฟแสงสี สวยงาม ควรค่าแก่การมาเยือน ในช่วงเวลา 20.30 – 21.00 น. นั้นจะมีการการจุดฟุไฟ เพิ่มความสวยงาม
ในการเทศกาลเป็ นที่ติดตาตรึ งใจแก่นกั ท่องเที่ยวทุกชนชาติที่มาเยือน (กำรจุดพลุน้ ันขึน้ อยู่กบั สภำพอำกำศ และ ผู้จัด
งำนเท่ำนั้น ซึ่งจะทรำบกำหนดกำรที่แท้จริง ก่อนเข้ ำชมงำน) นำท่ำนเดินทำงเข้ ำทีพ่ กั พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 9 ก.พ. นำ้ ตกกิงกะ/ริวเซ – สวนสั ตว์อำซำฮิกำว่ำ – ลำนสกีชิกไิ ซ – ห้ ำงอิออน
07.00 น.

(B/L)

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม พร้ อมเช็คเอ้ำท์ห้องพัก จากนั้นนาท่านชมความงามของ นำ้ ตกกิงกะและ
นำ้ ตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ าตกที่จดั ได้วา่ เป็ นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งใน
ร้อยของญี่ปุ่น น้ าตกทั้งสองแห่งนี้มีตน้ น้ าอยูใ่ นเขตภูเขาโซอุนเคียว ส่ วนในช่วงฤดูหนาวน้ าตกทั้งสองแห่งนี้จะ
แข็งตัวกลายเป็ นน้ าแข็ง

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรเทีย่ ง ณ หมู่บ้ำนรำเม็ง วิลเลจ (มอบคูปองท่ ำนละ 1,000 เยน) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง อะซำฮิกำ
ว่ำ (Asahikawa) ตั้งอยูท่ างตะวันออกของซัปโปโร เป็ นเมืองที่ใหญ่อนั ดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดรองจากซัปโปโร มี
อาคารบ้านเรื อนย่านการค้ากระจายเป็ นวงกว้าง ถึงจะไม่มีตึกสู งแต่ก็ทาให้เมืองดูกว้าง อะซาฮิกาว่า หมายถึงเมืองพระ
อาทิตยยามเช้าเหนือแม่น้ า ซึ่ งความเป็ นจริ งแล้วตัวเมืองอะซาฮิกาว่า มีแม่น้ าไหลผ่านตัวเมืองมากมายหลายสาย จน
กลายเป็ นเมืองที่มีสะพานข้ามแม่น้ ามากกว่า 740 แห่ง นาท่านเดินทางสู่ สวนสั ตว์อะซำฮิยำม่ ำ(Asahiyama Zoo)
เป็ นสวนสัตวที่มีชื่อเสี ยงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่ งทางสวนสัตวอนุ ญาตให้ผเู ้ ข้า
ชมได้เข้าชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็ นเอกลักษณที่ไม่เหมือนสวนสัตวแห่งอื่นๆ ไฮไลท ได้แก่
อุโมงค์ แก้ วผ่ ำนสระว่ ำยนำ้ ของเหล่ ำเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยูต่ รงกลางของโซน หมีข้วั โลกและหมำป่ ำ ผู ้
เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตวแห่งนี้ยงั เป็ นสวนสัตวแห่งแรกที่มีการจัดให้ นกเพนกวินออกเดินในช่ วง
ฤดูหนำว เรำจะสำมำรถชมพำเหรดของฝูงเพนกวินแบบใกล้ ชิด ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งไฮไลตของที่นี่ จากนั้นนาท่านสู่ ลำน
สกีชิกไิ ซ เป็ นสกีรีสอรทที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของฮอกไกโด เคยใช้แข่งขันสกีระดับโลกมาแล้ว พื้นที่เล่นสกี
ประกอบด้วยยอดเขา 2 ยอดเชื่อมต่อกัน มีท้ งั ทางลาดต่าสาหรับผูเ้ ริ่ มต้น และทางที่สูงชันมากขึ้นตามลาดับนอกจากนี้
ยังมีลานสโนวบอรด เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวมากันเป็ นครอบครัว และสนใจกิจกรรมหิ มะต่างๆ เช่น การล่องแพ
หิ มะ รถลุยหิ มะ พาราเซล และสุ นขั ลากเลื่อน บริ เวณฐานของสกีรีสอรทยังเป็ นที่ต้ งั ของโรงแรมขนาดใหญ่ 2 แห่ง
เปิ ดให้บริ การสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการพักค้างคืนอีกด้วย จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ห้ ำงอิออน อิสระอำหำรเย็นตำม
อัธยำศัย จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั เมือง Route Inn Asahikawa Hotel 3*/เทียบเท่า

วันที่ 10 ก.พ. โรงงำนช็อคโกแลต – ศำลเจ้ ำฟูชิมิ – ช้ อปปิ้ ง ทำนุกิโคจิ – ร่ วมเทศกำลแกะสลัก สโนว์เฟรสติวลั 2019
เช้ ำ

(B/L)

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำร นาทุกท่านท่องเที่ยว เมืองซัปโปโร ชมโรงงำนช็อกโกแล็ต สิ นค้าขึ้นชื่ออีก
อย่างของฮอกไกโด เนื่ องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ “โคนม” คุณภาพเยีย่ มมากมายทัว่ ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศ
และความอุดมสมบูรณของธรรมชาติทาให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยีย่ มกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกแล็ตจาก
ประเทศสวิสเซอรแลนดเลยก็วา่ ได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณการผลิตตั้งแต่ยคุ แรกเริ่ ม
แบบจาลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้าได้
อย่าง จุใจจากนั้นนาท่านสู่ ศำลเจ้ ำฟูชิมิ อินำริ ซัปโปโร ศาลเจ้าที่เป็ นที่นมัสการเทพเจ้าที่มีชื่อเสี ยงเรื่ องของ
ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ธุ รกิจ การลงทุน การเรี ยน และการแต่งงาน เป็ นสถานที่ที่คนท้องถิ่นมักจะมานมัสการขอ
พรอยูส่ ม่าเสมอ และที่โดดเด่นของวัดนี้อีกอย่างนึงคือเสาโทริ อิ คือซุ ม้ ประตูไม้สีแดง ที่ต้ งั เรี ยงขึ้นมาบนเนิน
เทีย่ ง

บริกำรอำหำรเทีย่ ง ณ ภัตตำคำรร้ ำนนันดะ เมนูบัฟเฟต์ ปู 3 ชนิด+บัฟเฟตปิ้ งย่าง พร้อมเครื่ องดื่ม

ซอรฟดริ้ ง (ไม่รวมเครื่ องดื่มแอลกอฮอลล) เขา กว่า 100 เมตร ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของศาลเจ้า นับเป็ นอีกแลนดมารกที่

จะได้ท้ งั วิวสวย พร้อมกับการไหว้สักการะเทพเจ้าเพื่อความเป็ นศิริมงคลในคราวเดียวกัน จากนั้นช้อปปิ้ ง ย่าน
ดัง ย่ ำนทำนูกโิ คจิ (Tanukikoji) ช้อปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิ มะ แหล่งช้
อปปิ้ งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยคุ บุกเบิก เหมาะสาหรับจับจ่ายซื้ อหาของฝาก ตลอดใจกลางเมืองซัปโปโร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั Smile Premium Sapporo Hotel 4*/เทียบเท่า ที่พกั ตั้งอยูใ่ กล้ จากนั้นนาท่าน
เข้าร่ วมเทศกาล “สุ ดยอดแห่ งเทศกำลหิมะ” ณ “สวนโอโดริ Hokkaido Snow Festival 2019” เทศกาลฤดู
หนาวที่ใหญ่ที่สุดเทศกาลหนึ่ งของประเทศญี่ปุ่น จะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธของทุกปี โดยจะมีนกั ท่องเที่ยว
่ บริ เวณ “สวนโอโดริ
กว่า 2 ล้านคน จากทัว่ ทุกมุมโลกมาชมการจัดแสดงงาน ... ซึ่ งสถานที่จดั งานจะอยูณ
ปารค” ใจกลางเมืองซัปโปโร ถนนซึ่ งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร นอกเหนื อจากที่โอโด
ริ ปารคแล้ว ยังมีสถานที่ใช้จดั แสดงอีก 2 แห่ง คือที่ “สึ โดเมะ” และ “ซู ซูกิโนะ” ให้ท่านได้ชมการจัดแสดงงาน
กันได้อย่างเต็มอิ่ม ... ตื่นตาตื่นใจกับการสร้างสรรคสถาปั ตยกรรมจากหิ มะ และปติมากรรมน้ าแข็งในรู ปแบบ
ต่างๆ มากมาย อาทิ “ปราสาทสมัยเอโดะของญี่ปุ่น” ธรรมเนียบรัฐบาลของอเมริ กา “White House” หรื อแม้แต่
ตัวการตูนต่างๆ จากหนังอะนิเมชัน่ ของญี่ปุ่น รวมทั้งผลงานที่เข้าร่ วมการประกวดในแต่ละปี ที่จดั ขึ้นอย่าง
ยิง่ ใหญ่ อลังการ สวยงาม ตระการตา ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพคู่กบั ผลงานต่างๆที่รวมสุ ดยอดนัก
แกะสลักระดับโลก เพื่อเป็ นที่ระลึกในครั้งหนึ่งของประสบการณ อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย สถานที่จดั
งานใกล้ ย่ำนแหล่งช้ อปปิ้ งซู ซูกโิ นะ/ร้ ำนอำหำรขึน้ ชื่ อ/ที่พกั อยู่ใกล้ กนั ท่ ำนสำมำรถเดินท่ องเทีย่ วได้ อย่ ำง
อิสระท่องเที่ยวยามค่าคืนตามอัธยาศัย จะเข้างานสโนวเฟรส/ช้อปปิ้ งซู ซูกิโนะ เลือกได้ตามอัธยาศัย
วันที่ 11 ก.พ. สนำมบินชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ
(B/L)
เช้ ำ

บริกำรประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม พร้ อมเช็คเอ้ำท์ห้องพัก
(กรุ ณำตรวจสอบสั มภำระให้ เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”

10.45 น.

คณะออกเดินทางจาก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 671 บริกำรอำหำรเทีย่ งบนเครื่ อง

15.45 น.

คณะเดินทางถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจมิร้ ู ลืม
****************

อัตราค่ าบริการ

กาหนดการเดินทาง

6 – 11 กุมภำพันธ์ 2562

ผู้ใหญ่
พัก 2-3 ท่ าน

เด็ก 1 ท่ าน
พักกับ
ผู้ใหญ่ 1-2 ท่ าน
(เด็กมีเตียง)

เด็ก1 ท่ าน
พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(เด็กไม่ มีเตียง)

65,900 .-

60,900 .-

55,900 .-

พักเดี่ยว

10,000 .-

ซือ้ ตั๋ว
เครื่องบิน
เองลด
28,000 .-

** ราคาเด็ก ใช้ สาหรั บเด็กที่มีอายุต่ากว่ า 12 ปี บริบูรณ์ เท่ านัน้ **
โปรแกรมการเดินทางนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้ นีถ้ ือเป็ นเอกสิทธิ์ของผู้จัด
โดยยึดถือสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่ านเป็ นสาคัญ
อัตราค่ าบริการดังกล่ าว (รวม)
 ค่าตัว๋ โดยสาร TG ( Economy Class) (ในกรณีมีความ ประสงค์อยู่ตอ่ จะต้ องไม่คา่ ใช้ จ่ายที่ทางสายการบิน
กาหนด)
 ค่าอาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 - 3 ท่าน)
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้ อมคนขับรถที่ชานาญเส้ นทาง
 ค่าเข้ าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
 ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ดื่มที่ญี่ปนท่
ุ่ านละ 2 ขวด / วัน (เช้ า-เย็น)
 Wifi Free ตลอดการท่องเที่ยว ครอบครัวละ 1 เครื่ อง (2 – 6 ท่าน/เครื่ อง)
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็ นพิษ ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขและข้ อตกลงของบริ ษัทประกันชีวิต *** เด็กอายุต่ากว่า 1ปี และผู้ใหญ่อายุ 76ปี ขึ ้นไป จะได้ รับ
ความคุ้มครองประกันอุบตั ิเหตุเพียงครึ่งเดียว 50% ***ไม่ค้ มุ ครองเด็กอายุต่ากว่า 6เดือน และผู้ใหญ่อายุ 86ปี ขึ ้น
ไป / ไม่ค้ มุ ครองลูกค้ าจอยทัวร์ ที่เดินทางไปก่อนกรุ๊ ปทัวร์ ***
อัตราค่ าบริ การดังกล่ าว (ไม่ รวม)
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษนอกเหนือรายการ
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน

 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
 ค่าวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ (ในกรณีที่มีการยกเลิก วีซา่ ฟรี สาหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย)
 ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
 ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ สาหรับผู้ที่ ไปและ/หรื อกลับ ไม่พร้ อมพร้ อมคณะ
 ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกากับภาษี)
 ไม่ รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ เี ดินทางไปจากประเทศไทย ขึน้ อยู่กับความพึงพอใจของท่ านในการบริการ
 ค่ าธรรมเนียมทิปไกด์ +คนขับรถ โดยประมาณ 3,000 เยน (ประมาณ 900 บาทไทย) ขึน้ อยู่กับเรทแลก
เปลี่ยนเงินตราในวันนัน้ เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
เงื่อนไขการจองและการสารองที่น่ ัง
 จองและชาระ มัดจาท่ านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับแต่วนั จอง พร้ อมแจ้ งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้ า
หนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตวั๋ โดยสาร หากเกินกาหนดภายใน 3 วัน บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
 ชาระส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ (ไม่นบั รวม เสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านสละสิทธ์ การจองทุกกรณี (ไม่ คืนเงินมัดจา)
 กรณีที่มีการยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 – 30 วัน คิดค่าบริ การมัดจาตัว๋ เครื่ องบินทางละ 5,000 บาท
 กรณีที่มีการยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 – 16 วันก่อนเดินทางคิดค่าบริ การมัดจา 10,000 บาท
 กรณีที่มีการยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน คิดค่าใช้ จ่ายเต็มจานวน
 คณะผู้เดินทาง 20 ท่านขึ ้นไป พร้ อมมัคคุเทศก์เดินทางพร้ อมคณะ และบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการ
เดินทางในกรณีผ้ เู ดินทางไม่ถงึ 20 ท่าน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจของบริ ษัท
เงื่อนไขการเดินทาง
- บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง ห้ ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่งของห้ าม
นาเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรื อด้ วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่
กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทังหมด
้
หรื อบางส่วน
- บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่อาจเพิ่มขึ ้นในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั อาทิ เกิดการล่าช้ าของ
สายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบตั ิเหตุร้ายแรงตาม
ธรรมชาติตา่ งๆ,
การนัดหยุดงาน, ปั ญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตา่ งๆ ซึง่ เป็ น
เหตุอนั เกิดขึ ้นเหนือการควบคุมของบริ ษัท

- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ , กาหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์
ตามความเหมาะสม และความจาเป็ นที่เกิดขึ ้น โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- คณะผู้จดั การเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้ า – ออกเมือง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั
ดุลพินิจของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าออกเมืองเป็ นสาคัญ
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริ ษัททัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้
กาหนด ซึ่งทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิก การเดินทาง และได้ ดาเนิ นการ ออกตั๋ว
เครื่ องบินไปแล้ ว (กรณีตวั๋ REFUND ได้ ) ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
++ เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) และห้ อง
คู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกัน
++ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็ นครอบครั ว
หากท่ า นเดิ น ทางเป็ นครอบครั ว ใหญ่ หรื อ เดิ น ทางพร้ อมสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมง
ติดต่อกันท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้ น กรุ ณาใส่ในกระเป๋ าเดินทาง
ใบใหญ่ห้ามนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้ าเป็ นต้ น จะถูกทาการตรวจ
อย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตให้ ไม่เกิน 10 ชิ ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้ วใส่รวมกันในถุงใส
พร้ อมที่จะสาแดงต่อเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ [ICAO]
 หากท่านซื ้อสินค้ าปลอดภาษี จากสนามบิน จะถูกปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ ้นเครื่ อง
ได้ และห้ ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย

จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน
ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคน
้
เข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั ทางบริ ษัทจะ
จัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปน**
ุ่
 ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ และกาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
 สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ เช่น เงินสด บัตร
เครดิต
 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คนรู้ จกั โรงแรม และอื่นๆ)
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรั บกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
 หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ พร้ อมเอกสารระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
 กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสัน้
 เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ า
ประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ ตามความเหมาะสม
บริษัทฯ มีประกันภัยทุกที่น่ ัง ที่น่ ังละ 1,000,000 บาท

