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วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

20.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์
เคาน์เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ ครือ
่ ง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน
่ ง่ ั
จ ัดทีน
่ ง่ ั แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสริ ฟ
์ ทงขาไปและขากล
ั้
ับ
้ า
ื้ นา้ หน ักเพิม
ี ค่าใชจ
(นา้ หน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซอ
่ ต้องเสย
่ ย)

**ที่นัง่ บนเครื่อง จะเป็ นการ random ที่นัง่ ตามระบบสายการบิน ขึ้ นอยูก่ บั ทางสายการบินเป็ นผูเ้ ลือกให้
เท่านั้น**
23.55 น.

เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 620

วันที่สอง

ชิโตเสะ – เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
– อิออน

08.40 น.

เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็ นเมืองท่าที่ มี
บรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติก รวมถึ งการตกแต่งของบ้านเรือนนั้ น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบ
เป็ นสไตล์ตะวันตกเนื่ องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิ พลมาจากการทาการค้าระหว่าง
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลอง
โอตารุอนั สวยงามน่ าประทับใจ คลองโอตารุเป็ นคลองที่เกิดขึ้ นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อ
ปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็ นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถม
คลองครึ่ ง หนึ่ ง เป็ นถนนส าหรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วแทนโกดัง ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ นอาคารอิ ฐ สี แ ดงจึ ง
กลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็ นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนัน่ เอง
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่ าแก้วด้วยเทคนิ คในแบบต่างๆ จึงทาให้เครื่อง
แก้วที่ ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน จากนั้ นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่ งมี
อายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมา
จากอดีตจนถึงปั จจุบนั อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทากล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้ นมา
เป็ นที่ระลึกหรือเป็ นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย
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ที่พกั
วันที่สาม
เช้า

จากนั้ นนาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื้ อของฝาก
ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิ ทแคทชา
เขียวสามารถหาซื้ อได้ที่นี่ได้เลย **เพื่อไม่ เป็ นการเสียเวลาช้อปปิ้ งอิสระอาหารคา่ ตาม
อัธยาศัย**
โรงแรม HOTEL SMILE ASAHIKAWA / HOTEL ASAHIKAWA TOYO หรือระดับเดียวกัน
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ไดเซ็ ต สึ ซัง – กระเช้า คุ โ รดาเกะ - น้ า ตกกิ ง กะและน้ า ตกริว เซ หมู่บา้ นราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ถนนช้อปปิ้ งเฮวะ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซงั อุทยานที่มีใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตื่นตาตื่นใจกับฤดูใบไม้
เปลี่ยนสี ที่ ทวั ่ ทั้งอุทยานจะเต็มไปด้วยสีสนั ของใบไม้ที่พากันเปลี่ยนสีอวดความสวยงามของ
ธรรมชาติ จากนั้ นนาท่ าน ขึ้ นกระเช้าคุโรดาเกะ เป็ นกระเช้าที่ เชื่อมจากเชิงเขาของเมื อง
โซอุนเคียวถึงยอดเขาคุโรดาเกะที่มีความสูงถึง 670 เมตร เป็ นส่วนหนึ่ งของภูเขาไดเซ็ทสึซัง
ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นหลังคาของฮอกไกโด มีทิ วทัศน์ ที่งดงามทั้ง 4 ฤดู โดยในฤดูใบไม้ผลิและฤดู
ร้อนจะมีพืชนานาพรรณที่ขึ้นตามภูเขาสูงแตกยอดออกดอกออกใบให้ได้ชม ส่วนในฤดูใบไม้
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ร่วง ภูเขาจะเต็มไปด้วยสีเหลืองและแดงจากการเปลี่ยนสี ของใบไม้บนภูเขา (ใบไม้เปลี่ยนสี
ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ)

จากนั้นนาท่านชมความงามของ น้ าตกกิงกะและน้ าตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงาม
ของธรรมชาติของน้ าตกที่จดั ได้ว่าเป็ นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่ งในร้อยของญี่ปุ่น น้ าตก
ทั้งสองแห่งนี้ มี ตน้ น้ าอยู่ในเขตภูเขาโซอุ น เคี ยว ส่วนในช่วงฤดูห นาวน้ าตกทั้งสองแห่งนี้ จะ
แข็งตัวกลายเป็ นน้ าแข็ง
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จากนั้นนาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บา้ นราเมน”หมู่บา้ นชื่อดังของ
เกาะฮอกไกโด นั บย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยต้นโชวะ ซึ่งช่วงเวลานั้ นเป็ นช่วงเวลาที่ถือกาเนิ ดรา
เมนขึ้ น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิ ดของประเทศจีนเข้าด้วยกัน
และต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เสร็จสิ้ นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ได้ถือกาเนิ ด
ขึ้ นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของน้ าซุปให้อยู่
ได้นานขึ้ นโดยเคลือบผิ วน้ าซุปด้วยน้ ามันหมู หรือจะเป็ นน้ าซุปซีอ๊ ิวที่ เคี่ยวจากกระดูกหมูและ
น้ าสต๊อคซี ฟ้ ูด ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ “นิ โบะชิ” และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของน้ าน้อยกว่า
ปกติและด้วยความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิ กาว่าแห่งนี้ เป็ นที่ ชื่นชอบ
ของชาวญี่ปุ่น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บา้ นราเมน (ท่านละ 1,000 เยน)
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่า นาท่ านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่ า ซึ่ งได้รับความนิ ยม
มากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปี จะมีผูเ้ ข้าชมความน่ ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรง
แบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทวั ่ ๆ ไปถึงกว่าปี ละ 3 ล้านคนจากทัว่ โลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้
ได้มี แ นวความคิ ดที่ ว่า สัต ว์ต่างๆ ควรที่ จ ะอาศัย อยู่ในสภาพแวดล้อ มที่ ดีแ ละเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของสัตว์น้ั นๆ จึงทาให้ทุกท่านได้สมั ผัสถึงชีวิตความเป็ นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละ

โปรแกรมทัวร์ญป
ี่ น
ุ่ HOKKAIDO AUTUMN COLOUR CHANGE (XJ) 6วัน 4คืน - รหัสทัวร์ J2818202

ประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุต์ ่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลงั อุตงั
แสนรู ้

จากนั้นนาท่านอิสระ ถนนช้อปปิ้ งเฮวะ เป็ นถนนคนเดินหลักของเมืองอะซาฮิกาว่า สองข้าง
ทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าทัว่ ไป ห้างสรรพสินค้า ร้านแบรนด์เนม ให้ท่านได้เลือกเดินเล่นชมวิว
กับบรรยากาศยามคา่ คืนของเมืองอะซาฮิกาว่าอย่างคึกคัก

คา่

อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย
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ที่พกั

โรงแรม HOTEL SMILE ASAHIKAWA / HOTEL ASAHIKAWA TOYO หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ทาเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – ดิวตี้ ฟรี – ช้อป
ปิ้ งทานุกิโคจิ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่าน ช้อปปิ้ งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยแหล่ง
รวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทัว่ โลกประกอบด้วยแบรนด์ดงั ถึง 128 แบรนด์ อาทิ
เช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสิ นค้าสาหรับทุ กคนตั้ งแต่สินค้า
แฟชัน่ หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทัว่ ไป นอกจากนี้ ภายในห้าง ยังมีศูนย์
อาหารขนาดใหญ่ ที่ จุ ได้ 650 ที่ นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่ ง เป็ นพื้ นที่ ที่ มี
สินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย

เช้า

เที่ยง

เพื่อไม่เป็ นการเสียเวลาช้อปปิ้ ง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านชมด้านนอกของ ทาเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416
เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็ นอิฐที่ทามาจากหมู่บา้ น
ซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปี แต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รบั
การบู รณะซ่ อ มแซมใหม่ ห ลัง จากถู ก ไฟไหม้เมื่ อ ปี พ.ศ. 2454 แต่ ด ว้ ยความสวยงามของ
สถาปั ตยกรรมที่ หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้ นทะเบี ยนให้เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรม
สาคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512 นาท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่
มากและเป็ นอีกสัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิม
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ทีเป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆัง
ตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่
อยู่คู่กบั เมืองซัปโปโรมานานจึงได้รบั การขึ้ นทะเบียน ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญอีก
แห่งหนึ่ งของญี่ปุ่น

จากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องสาอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุ ณภาพดี ที่รา้ นค้า
ปลอดภาษี DUTY FREE จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางสู่ ทานุ กิโคจิ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งอาเขตบน
ถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้ นค้าตั้งเรียง
รายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori
และ Susukin

โปรแกรมทัวร์ญป
ี่ น
ุ่ HOKKAIDO AUTUMN COLOUR CHANGE (XJ) 6วัน 4คืน - รหัสทัวร์ J2818202

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด และอาหาร
ทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุง้ ทะเล ซาชิมิ
สดๆ และซูชิหน้าต่างๆ

พักที่

โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน

วันที่หา้
ฟรีเดย์อิสระ ช้อปปิ้ งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) ไม่มีหัวหน้า
ทัวร์นาเที่ยว ปล่อยอิสระเต็มวัน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง หรือเดิ นทางสู่สถานที่ ท่องเที่ ยวอื่น ๆ โดยมี ไกด์คอยให้
คาแนะนาในการเดินทาง อาทิ
- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็ นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูต่ ิดกับสถานี เจอาร์
ซัป โปโร เป็ นทั้ งห้า งสรรพสิ น ค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศู น ย์อ าหาร มี ร า้ น BIG
CAMERA จาหน่ ายกล้องดิ จิตอล, เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิ เล็ คทรอนิ คส์ ,ร้าน100เยน, ร้าน
UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัย รุ่ น ,ร้า น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่ อ งส าอาง
อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ช้นั 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ ระดับ
ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนื อเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน
กลางคืน โดยเฉพาะยามคา่ คืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ต้งั อยูก่ ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ
จากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ช้นั 10 เป็ น
ศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยูป่ ระมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่าน
ซูซูกิโน่ (ไม่รวมตัว๋ ขึ้ น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
- ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยูใ่ นบริเวณรอบๆ สถานี รถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถ่ ดั ลง
มาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริ ป ระมาณ 500 เมตร ซึ่ งถื อ เป็ นย่านที่ คึ ก คัก และมี
ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคา่ คืนที่มีการเปิ ดไฟตามป้ ายไฟโฆษณาสีสั น
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พักที่

ต่างๆ บนตึกที่ต้งั อยูใ่ นย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร
สถานบันเทิ งเริ งรมย์ยามราตรี ต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด
มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิ ยมมา ณ สถานที่
แห่งนี
- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สร้างขึ้ น
เมื่ อ ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่ ง นี้ รู จ้ ัก กัน ในนาม “ครัวทะเลของชาวเมื อ งซัป โปโร”
เพราะสัตว์ทะเลที่จบั ได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ ทั้งสิ้ น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือน
ไปเดิ น ซื้ อที่ ท่ า เรื อ เลยที เดี ย ว ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ท้ั ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วในประเทศและ
ต่างประเทศรวมถึ งชาวบ้านเข้า มาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่ นี่ยงั ขึ้ นชื่ อเรื่อง ไข่หอยเม่น
และไข่ปลาแซลมอน
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย
โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน

วันที่หก

สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
นาทุกท่านเหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์
เที่ยวบินที่ XJ 621
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

09.55 น.
15.10 น.

******************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ **
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
13 – 18 กันยายน 2561
15 – 20 กันยายน 2561
20 – 25 กันยายน 2561
22 – 27 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 04 ต.ค. 2561
06 – 11 ตุลาคม 2561
11 – 16 ตุลาคม 2561
12 – 17 ตุลาคม 2561
13 – 18 ตุลาคม 2561
18 – 23 ตุลาคม 2561
19 – 24 ตุลาคม 2561
20 – 25 ตุลาคม 2561

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
2-3 ท่าน
35,999
33,999
35,999
32,999
32,999
32,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999

พักเดี่ยวเพิ่ม
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋ว
เครือ่ งบิน
26,999
24,999
26,999
23,999
23,999
23,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999
30,999

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 4000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ ว่าด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการ
จ่ายค่าตั ๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อน
การจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
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การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
คื น มั ด จ าทั้ง หมด เนื่ อ งจากทางบริษั ท ฯ ได้ช าระค่ า ตั ๋วเครื่ อ งบิ น เต็ ม ใบให้กั บ สายการบิ น เป็ นที่
เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 25 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.
2.

ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 4,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วัน
2. นั ก ท่ องเที่ ยวต้อ งชาระเงิ นค่าบริ ก ารส่ วนที่ เหลื อ ทั้งหมดก่ อ นวัน เดิ น ทางอย่างน้ อย 25 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเ สธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นัก ท่ องเที่ ยวต้องการขอยกเลิ ก การเดิ นทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั ก ท่ องเที่ ยว(ผูม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่าง
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2.

3.

4.

5.

หนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัท เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
กรณี นักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคื นที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อทาเรื่อง
ขอรับ เงิ น ค่ า บริ ก ารคื น โดยแนบหนั ง สื อ มอบอ านาจพร้อ มหลัก ฐานประกอบการมอบอ านาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2. ยกเลิ ก ก่ อ นวัน เดิ น ทางไม่ น้ อ ยกว่า 15 วัน ท าการ คื น เงิ น ค่ า บริ ก ารร้อ ยละ 50 ของเงิ น
ค่าบริการ
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดิ น ทางหรื อใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้าอย่างน้อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
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ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกัน ภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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3. ประเทศญี่ ปุ่น มี กฎหมายห้ามน าผลิ ตภัณ ฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก
ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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