SKY-EASY DELUXE HOKKAIDO

ั
ฮอกไกโด ซปโปโร
6 ว ัน 4 คืน
โดยสายการบิน CHINA AIRLINES

จุดเด่ นของโปรแกรม
 พักโรงแรม 4 คืน โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว มาตรฐาน
 เมนูบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ (อาหาร 10 มื้อ) อาบนํ้าแร่ ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสี ยงของญี่ปุ่น
 ชม พิพธภัณฑ์รถไฟไอนํ้า แห่งแรกที่ฮอกไกโด
 ช้อปปิ้ ง Mitsui Outlet กับสิ นค้าแบรนด์เนมกว่า 100 ชนิด
 นําชมแหล่งกําเนิดของบ่อนํ้าพุร้อน คือ จิโกกุดานิ
 ชม หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่ งปัจจุบนั ยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยํา
 ชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์
 พิเศษ !! สําหรับแฟนพันธ์แท้โดราเอม่อน กับ พิพิธภัณฑ์โดราเอม่อน
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เดินทาง : 09 - 14 เม.ย.
15 – 20 เม.ย.
วันแรก (1)
23.30 น.

ราคา 53,900 บาท (พิเศษ!!!บุฟเฟต์ ปซู ูไว+ปูทาราบะ)
ราคา 53,900 บาท (พิเศษ!!!บุฟเฟต์ ปซู ูไว+ปูทาราบะ)

กรุ งเทพฯ – ไทเป (ประเทศไต้ หวัน)
คณะพร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 สายการบินไชน่าแอร์ ไลน์ ณ
เคาน์เตอร์ S ประตู 6 เจ้ าหน้ าที่อํานวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์ สายการบิน
**(เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่องออก 60 นาที
ผู้โดยสารทุกท่ านพร้ อม ณ ประตูขนึ ้ เครื่องก่ อนเวลาเครื่อง
ออกอย่ างน้ อย 30 นาที )**

วันที่สอง (2) ชิโตะเซะ ( ญี่ปุ่น)-ซัปโปโร – ฟาร์ มซันไชด์ (SUN CHILD FARM) – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก)
02.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CI838 (เวลาท้ องถิ่นของประเทศ
ไต้ หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง) บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

07.10 น.

ถึงท่าอากาศยานกรุงไทเป แวะเปลี่ยนเครื่อง เพื่อทําการต่อเครื่ องสูป่ ระเทศญี่ปนุ่

08.40 น.

เหิรฟาสูส่ นามบินนานาชาติชิโตะเซะ ประเทศญี่ปนุ่ ภูมิภาคฮอกไกโด โดยสายการบินไชน่าแอร์ ไลน์
เที่ยวบินที่ CI130 (เวลาท้ องถิ่นของประเทศญี่ปนเร็
ุ่ วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)

13.30 น.

คํ่า

เดินทางถึง สนามบินชิโตะเซะ เกาะฮอกไกโด ผ่านด่านตรวจคนเข้ า เมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้ ว
หลังจากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ โนโบริเบ็ตสึ (Noribetsu) เป็ นเมืองและสถานตากอากาศที่มีบอ่ นํ ้าพุร้อนที่มี
ชื่อเสียงที่สดุ ของของเกาะฮอกไกโด จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ ฟาร์ มซันไชน์ (Sunchild Farm)
ให้ ทา่ นได้ รีดนมวัวด้ วยตัวเองและลิ ้มรสชาตินมวัวสดใหม่อนุ่ ๆท่ามกลางอากาศหนาวเย็นของฤดูหนาว
นําท่านเดินทางสูห่ บุ ผานรก จิโกคุดานิ (Jigokudani – Hell Valley) เป็ นแหล่งอาบนํ ้าแร่ที่มีชื่อเสียงของ
ฮอกไกโด หรือหุบเขานรกฮอกไกโด เพราะมีควันพวยพุง่ ออกมาจากใต้ ภิภพมากมายตลอดเวลา ทําให้ คน
จินตนาการว่าสถานที่นี ้เปรี ยบเสมือนกับนรก และยังมีการระเบิดปะทุของควันอยูต่ ลอดเวลา น่าตื ้นตาตืน่
ใจเป็ นอย่างยิง่ และที่นิยมอีกอย่าง คือการถ่ายภาพลิงที่ชอบมาอาบนํ ้าแร่ ณ ที่แห่งนี ้ จนหน้ าแดงกลํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ ต์ (1) บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่ า
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*** ท่ านสามารถอาบนํา้ แร่ ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปนุ่ ชาวญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าในนํ ้าแร่นนั ้
จะอุดมไปด้ วยแร่ธาตุที่ทําให้ ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อย
ต่างๆได้ ***
วันที่สาม (3) หมู่บ้านนินจา - ชมทิวทัศน์ ภเู ขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) – ศูนย์ อนุรักษ์ พนั ธุ์หมีสีนํา้ ตาล
สวนฟูกิดะชิ(FUKIDASHI PARK)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(2)
นําท่านเดินทางย้ อนยุคสู่ หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดะอิ มุระ ศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรื องของยุคเอะโดะ
ในช่วงค.ศ.1603-1867 ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร อยูท่ ี่เมืองโนโบริ เบ็ทสึในฮอกไกโด ซึง่ เป็ น
หมูบ่ ้ านที่จําลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้ นไปที่การมีบทบาทของชนชันพ่
้ อค้ าในยุคที่มี
แต่ความเจริ ญรุ่งเรื องของสมัยเอโดะ ภายในหมูบ่ ้ านท่านจะได้ ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น
การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกันตลอด
ชมสาธิตการอําพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคูก่ บั ซามูไรหรื อนินจาเป็ นที่ระลึก ชมวิถีชีวิตตามแบบ
ฉบับของเหล่านินจา

พร้ อมชมอาคารบ้ านเรื อนที่จําลองจากสมัยเอะโดะ

ชมการจําลองเมือง

เอะโดะ พร้ อมศึกษาถึงประวัตคิ วามเป็ นมา อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความ
ประทับใจ
กลางวัน

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) บริการท่ านด้ วยเมนู ชาบู ชาบู
จากนันนํ
้ าท่าน ชมทิวทัศน์ ภเู ขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของเปลือกโลก
ในปี 1943 (หรื อปี โชวะของญี่ปนซึ
ุ่ ง่ เป็ นที่มาของชื่อเรี ยกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุตดิ ต่อกันนานถึง 2 ปี
และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ ้น กลายเป็ นภูเขาสูงถึง 400 เมตรดังเห็นได้ ในปั จจุบนั จากนันนํ
้ าท่านสู่
สวนหมีโชวะชินซัง หรื อ ศูนย์ อนุรักษ์ พันธุ์หมีสีนาํ ้ ตาล ซึง่ เป็ นหมีพนั ธุ์ที่หาได้ ยากในปั จจุบนั เพื่อชม
ความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีนํ ้าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์และหาดูได้ ยาก ในญี่ปนนี
ุ่ ้จะพบเฉพาะ
บนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสนี ํ ้าตาลนี่ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้ าของพวกเขาอีกด้ วย
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ สวนฟูกิดะชิ(FUKIDASHI PARK) สวนฟูกิดะชิ ซึง่ มีนํ ้าพุธรรมชาติและธารนํ ้า
ธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเท ก่อให้ เกิดนํ ้าตก
ขนาดเล็กที่มีนํ ้าไหลออกมาถึง 80,000 ตันต่อวัน ซึง่ เป็ นนํ ้าแร่
บริ สทุ ธิ์จากภูเขาไฟโดยตรง ไม่ผา่ นกรรมวิธีใดๆ ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูป
ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบและสวยงามของแอ่งนํ ้าตก สะพานไม้
และสวน โดยมีภเู ขาไฟโยเทเป็ นฉากหลัง ท่านสามารถรองนํ ้าแร่
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ธรรมชาติไปดื่มได้ ฟรี ๆ และบริ เวณรอบๆ ยังมีร้านค้ าให้ ท่านจับจ่ายซื ้อของกันอีกด้ วย และนําท่านเดินทางสู่
เมือง โจซังเค
คํ่า

วันที่ส่ ี (4)
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่ านด้ วยอาหารในโรงแรม
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก JOZANKEI MANSEIKAKU MILIONE หรือเทียบเท่ า
ซัปโปโร – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – MT.OKURA SKI JUMP – ตลาดปลา JOGAIICHIBA – ตึกรั ฐบาลเก่ า
หอนาฬิกาโบราณ - ช้ อปปิ ้ งถนนทานุกิโกจิ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(5)
นําท่านสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด (Hokkaido Jingu) เป็ นศาลเจ้ าของลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถงึ 140 ปี เชื่อกัน
ว่าเป็ นที่สถิตย์ของเทพเจ้ าโยฮะชิระ ผู้พทิ กั ษ์ ฮอกไกโดมาตังแต่
้ ยคุ บุกเบิกดินแดนนี ้ จึงมีผ้ ศู รัทธาไปมนัส
การมากตลอดปี
นําท่านสู่ ภูเขาโอคุระยามา หรือ Mt.OKURA ( นัง่ กระเช้ าไฟฟ้า) สูย่ อดเขาเพื่อชมวิวของเกาะฮอกไก
โดและเป็ นสถานที่ในการจัดการแข่งขันโอลิมปิ กฤดูหนาว ซึง่ จัดขึ ้นที่ซปั โปโรในปี 1972 ยังเป็ นสถานที่สอน
กีฬาสกีจมั พ์อีกด้ วย ในช่วงที่ไม่มีการจัดการแสดงหรื อแข่งขันกีฬา ท่านสามารถขึ ้นแชร์ ลฟิ ท์เพื่อขึ ้นไปชมวิว
ตัวเมืองซัปโปโรจากมุมสูงได้ อีกด้ วย
ตลาดปลา (Fish Market) ตลาดปลาใหญ่ของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาของเมืองซัปโปโร มีปลาและ
อาหารทะลสดๆ มากมายจําหน่าย พร้ อมรับประทานกันหน้ าร้ านเลยได้ เวลาอันสมควรนําท่านสูร่ ้ านอาหาร
จากนันนํ
้ าท่านสูแ่ หล่งชอปปิ ง้
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) บริการท่ านด้ วย Set Menu
นําท่านผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึง่ ปั จจุบนั ยังบอกเวลาได้ เที่ยงตรงแม่นยําในอดีตเคย
เป็ นสถานศึกษาทางด้ านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโดให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ ชิด
ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้ อย่างดีเยี่ยมนําท่านชม ตึกรัฐบาลเก่ า ซึง่ ได้ รับฉายาว่า “วิหารอิฐแดง”
อายุร้อยกว่าปี ในสมัยก่อนอาคารนี ้ถือเป็ นอาคารที่ทนั สมัยแห่งเดียวที่สงู และมีความโอ่อา่ หรูหราที่สดุ
ปั จจุบนั เหลือไว้ เพียงความว่างเปล่าแต่ยงั คงเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ให้ ชนรุ่นหลังได้ ศกึ ษา
จากนันนํ
้ าท่านสูถ่ นน ทานุกิโกจิ ท่านสามารถช๊ อปปิ ง้ ของที่ระลึกและขนมเพื่อไป
ฝากคนทางบ้ าน และถนนเส้ นนี ้ยังมีร้านขายแบรนด์เนมมือสองอีกด้ วย
** อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง **
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก TOKYO DOME SAPPARO หรือเทียบเท่ า
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วันที่ห้า (5)

โรงงานช๊ อคโกแล๊ ต “อิชิยะ” – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ รถไฟไอนํา้ - พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(7)
นําท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปนุ่ ตัวอาคารของโรงงานถูก
สร้ างขึ ้นในสไตล์ยโุ รปแวดล้ อมไปด้ วยสวนดอกไม้ ช็อคโกแลตที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของที่นี ้คือ Shiroi Koibito ซึง่ มี
ความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื ้อกลับไปให้ คนที่ทา่ นรักทาน หรื อว่าซื ้อเป็ นของ
ฝากติดไม้ ตดิ มือกลับบ้ านก็ได้ นอกจากนี ้ท่านจะได้ เลือกซื ้อช็อคโกแลตที่หาซื ้อที่ไหนไม่ได้
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรื องใน
ฐานะที่เป็ นเมืองค้ าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เยี่ยมชม คลองโอ
ตารุ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้
ค้ นหา ด้ วยความเป็ นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่ งคลองที่ยงั คงความเป็ น
ญี่ปนแบบดั
ุ่
งเดิ
้ ม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) บริการด้ วยเมนูบุฟเฟต์ สไตล์ ฮอกไกโด พร้ อม
บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ (ปูซูไว+ปูทาราบะ) แบบไม่ อนั ้ !!!!
นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ รถไฟไอนํา้ “ Train Museum “ แห่งแรกที่เกาะฮอกไกโด เป็ นการนําแสดงวิวฒ
ั น
การของรถไฟการสร้ างเส้ นทางรถไฟของประเทศญี่ปนญี
ุ่ ่ปนุ่
นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี ให้
ท่านได้ ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรี และบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้ นา่ หลงใหล ด้ วยกล่องดนตรี
(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทําให้ ทา่ นผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (9) บริการด้ วยเมนูบาร์ บคี วิ ณ โรงเบียร์
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก TOKYO DOME SAPPARO หรื อเทียบเท่ า

กลางวัน

เย็น

วันที่หก (6)

ซัปโปโร– MITSUI OUTLET MALL – สนามบินชิโตเซะ - พิพธิ ภัณฑ์ โดราเอม่ อน
ไทเป - กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(10)
นําท่านช๊ อปปิ ง้ มิตสึ เอาท์ เลต (Mitsui Outlet Park) เปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกในฮอกไกโด เพียบพร้ อมด้ วย
สินค้ าสําหรับทุกคนตังแต่
้ แบรนด์ชนนํ
ั ้ าจากต่างประเทศ สินค้ าแฟชัน่ หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา
และกิจกรรมกลางแจ้ งและสินค้ าทัว่ ไป ประกอบด้ วยแบรนด์ดงั ถึง 128 แบรนด์ ซึง่ ในบรรดาแบรนด์ดงั
เหล่านี ้ จะมีถงึ 58 แบรนด์ที่เป็ นแบรนด์ที่เพิง่ เปิ ดสาขาใน ฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกใน
ประเทศญี่ปนุ่ นอกจากนี ้ภายในห้ างยังมีศนู ย์อาหารขนาดใหญ่ที่จไุ ด้ 650 ที่นงั่ เช่นเดียวกับ Hokkaido
Roko Farm Bridge ซี่งเป็ นพื ้นที่ที่มีสนิ ค้ าท้ องถิ่นและสินค้ าจากฟาร์ ม เอาท์เล็ตที่นี่จงึ เต็มไปด้ วยสรรพสิง่
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ให้ ชาวฮอกไกโดและนักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้ สมั ผัส
การช้ อปปิ ้ ง **

**อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกใน

นําท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ โดราเอม่ อน หรือ พิพธิ ภัณฑ์ ฟูจโิ กะ เอฟ ฟูจโิ อะ จะเป็ นอาคารขนาด3ชัน้ มีพื ้นที่
้ ้น5,500ตรม ใช้ งบประมาณในการก่อสร้ างราว 1.8-2 พันล้ านเยน หรือประมาณ 720–800
จัดแสดงทังสิ
ล้ านบาท ประกอบด้ วยส่วนแสดงผลงานทังสิ
้ ้น 5 หมื่นชิ ้น ซึง่ รวมถึงภาพร่างผลงานต้ นฉบับพร้ อมกับโต๊ ะ
ทํางาน และอุปกรณ์ในการสร้ างสรรค์ผลงานอีกจํานวนมากที่ฟจู ิโอะใช้ จนกระทัง่ เขาเสียชีวิตในปี 2539
15.00

ได้ เวลาอันสมควร นําทุกท่านเดินทางสูส่ นามบินชิโตะเซะ
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ด้วยเที่ยวบิน CI 131

18.05

แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินไทเป ประเทศไต้ หวัน

22.05

ออกเดินทางต่อด้ วยเที่ยวบินที่ CI 065

00.35

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
******************************************

หมายเหตุ

รายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้ วจึงวางมัดจําเพื่อประโยชน์
ของท่ านเอง **
การเดินทางในแต่ ละครั ง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจํานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่ าบริการ / ท่ าน
วันเดินทาง
09 - 14 เม.ย.
15 - 20 เม.ย.
***
***
***

ผู้ใหญ่
53,900
53,900

เด็กมีเตียง
52,900
52,900

เด็กไม่ มีเตียง
51,900
51,900

พักเดี่ยว
10,500
10,500

ไม่ รวมทิปไกด์ + คนขับรถ ท่ านละ 2,500 เยน / ท่ าน
อัตรานีร้ วม: ภาษีนาํ ้ มันของสายการบิน ณ วันที่ 8 ก.ค.56**
ราคาดังกล่ าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนาํ ้ มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม
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อัตรานีร้ วม
* ค่าพาหนะและนําเที่ยวตามรายการ * ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินตามรายการ
* ค่าอาหารตามรายการ
* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
* ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ * ค่าห้ องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้ อง
* ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ ้าหนักไม่เกิน 20 กก.
* ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
* ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่น
* ค่าทําหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรี ด
* ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
* * ค่ าภาษีนาํ ้ มันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!
การชําระเงิน บริ ษัทฯ ขอรับเงินมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจอง ช่ วงวันหยุดมัดจํา 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระ
ก่ อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมด
้
การยกเลิก
แจ้ งทางบริ ษัทก่อนเดินทางอย่างน้ อย 31-45 วันก่อนเดินทาง
บริษัทฯ หักค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน 50% ของ
ค่ามัดจําทัวร์
แจ้ งทางบริ ษัทก่อนเดินทางอย่างน้ อย 26-30 วันก่อนเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทังหมด
้
บริษัทฯ หักค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน 50%
แจ้ งทางบริ ษัทก่อนเดินทางอย่างน้ อย 16-25 วันก่อนเดินทาง
ของราคาค่าทัวร์
- กรณีออกตัว๋ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าตัว๋
(NO REFUND) หรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขของตัว๋ กรุ๊ป
- กรณีถกู ปฎิเสทวีซา่ ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจํา 10,000 บาท
หรื อค่าใช้ จ่าย 50% จากราคาทัวร์
บริษัทฯ หักค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน 80%
แจ้ งทางบริ ษัทก่อนเดินทางอย่างน้ อย 11-15 วันก่อนเดินทาง
ของราคาค่าทัวร์
บริษัทฯ หักค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน 100%
แจ้ งทางบริ ษัทก่อนเดินทางอย่างน้ อย 1-14 วันก่อนเดินทาง
ของราคาค่าทัวร์
หากท่านยกเลิกการเดินทางด้ วยเหตุผลใด เหตุผลหนึง่ แต่สามารถหาคนมาแทนได้ ทนั ตามเวลาของเงื่อนไขของ
กรุ๊ปทัวร์ ทางบริ ษัทฯ ขอคิดค่าค่าใช้ จ่ายตามความเป็ นจริง เช่น ค่าวีซา่ ค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ และอื่นๆ ถ้ ามี
หมายเหตุ ทุกอย่างขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของสถานทูตและสายการบินอนุญาต หรื อยินยอมได้ หรื อไม่
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หากท่านยกเลิกด้ วยเหตุผล อันเนื่องมาจากญาติหรื อเพื่อนของท่านในคณะท่านใดท่านหนึง่ ไม่ได้ รับการพิจารณาวีซา่
ด้ วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอหักค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการตามเงื่อนไขวันที่ท่านยกเลิก ดังข้ างบน
- หากท่านไม่แน่ใจ ในการพิจารณาผลวีซา่ จากสถานทูตของท่าน ทางเราแนะนําให้ ท่านยื่นวีซา่ แบบเดี่ยวโชว์ตวั
เพื่อท่านจะได้ ทราบผลวีซา่ ได้ เร็ วขึ ้นกว่าการยื่นวีซา่ แบบกรุ๊ป
 หากท่านได้ รับจากพิจารณาวีซา่ ผ่านแล้ ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ ต้ องขอสงวนสิทธิ ในการคืนค่ามัดจําทังหมด
้
หรื อ
คิดค่าใช้ จ่ายตามระยะเวลาที่ทา่ นยกเลิก ตามเงื่อนไขข้ างบน
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อโดนปฎิเสธ การเข้ าเมือง ทางบริษัท ของสงวนสิทธิ ในการคืนค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
- กระเป๋ าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้ ) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ ท้องเครื่ องบิน นํ ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม (หากนํ ้าหนักเกิน
ทางสายการบินอาจจะเรี ยกเก็บค่าระวางเพิ่มได้ ) ควรใส่กญ
ุ แจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผู้โดยสารชันประหยั
้
ดหรื อ Economy Class Passenger)
- กระเป๋ าสําหรับหิ ้วขึ ้นเครื่ อง สายการบินอนุญาตให้ ได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร
หรื อ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ ้ว)
- ในบางสายการบิน มีบนิ ภายใน อนุญาตให้ โหลดใต้ ท้องเครื่ องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านัน้ และ หิ ้วขึ ้นเครื่ องได้ 1 ใบ/
ท่านเช่นกัน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลกู ค้ าเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า เนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากว่ามีการนําสิง่ ของผิดกฎหมาย หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสียด้ วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อ
คนต่างด้ าวที่พํานักอยูใ่ นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
7. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
ั้
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
8. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรื อค่าทัวร์ ทงหมดแล้
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หมายเหตุ : จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.
2556. ผู้ท่ ปี ระสงค์ เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ
จะพํานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน และจะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยัน
การมีคุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น ดังนีต้ วั อย่ างของเอกสารมีดงั ต่ อไปนี ้
1.
ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ ทางบริษัททัวร์ จดั เตรี ยมเอกสารให้ ในวันเดินทาง
2.
สิง่ ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3.
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์ จดั เตรี ยม
ให้
4.
กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ ทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1.
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2.
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพํานัก
ระยะสันเท่
้ านัน้
3.
ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4.
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัตทิ ี่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
กรณีผ้ ูเดินทางไมผ่ านการตรวจพิจารณาในการ เข้ า-ออก ทัง้ ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้ าออกเมือง หรื อการถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ นื ๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบและไมคืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ ายกับ
ตัวแทนบริษัท
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ
อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ / การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสาร
การเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
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