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** สัมผัสแหล่งนําแร่ บริ สุทธิ ใน ของประเทศญีปุ่ น ณ “สวนนําแร่ ฟุกุดาชิ”
** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถินทีมีชือเสียงทีสุ ดของเกาะฮอกไกโด
** สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสัตว์ อาซาฮียาม่ า”
** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลือน
** พิเศษ!! พักสกีรีสอร์ ท คื น พร้อมให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการ “แช่ นาแร่
ํ ออนเซ็น คืน”
** ให้ท่านอิมไม่อนกั
ั บ บุฟเฟ่ ต์เมนูขาปูยกั ษ์ ”
** บริ การท่านด้วยนําดืมทีญีปุ่ นท่านละ ขวด/วัน

กําหนดการเดินทาง

มีนาคม - เมษายน
/
- เมษายน
(วันจักรี ) /
- เมษายน (วันจักรี ) / - เมษายน

(วันสงกรานต์)

(หากท่ านมีจองตัวภายในประเทศ รบกวน ขอเทียวบินกับเจ้ าหน้ าที ก่ อนจองตัวด้ วยค่ ะ)
วันแรก
. น.
. น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่
พร้อมกันทีท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชัน ส่วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึนเครื อง
เหินฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง / เวลาท้องถินจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)

วันทีสอง

เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - สกีรีสอร์ ท - ออนเซ็น

08.30 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญีปุ่น หลังจากผ่านขันตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
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จากนันนําท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทุกท่านจะได้เห็นบ่ อนําร้อนทีมีควัน
พวยพุ่งออกมาจากพืนหินพร้อมกับกลินกํามะถัน ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามอันเป็ นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติทียังคงอยูช่ วกั
ั ลป์
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมวิวทิ วทัศน์ของ “ภูเขาโชวะชินซั ง” ภูเขาไฟน้องใหม่ทีเกิดจากการสันสะเทือนของผิวโลกในปี
ซึ งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง ปี จนกลายมา เป็ นภูเขาโชวะ ดังที เห็นอยู่ ปั จจุบนั ภูเขาโชวะ อยูใ่ นการดูแล
ของรัฐบาลญีปุ่น ในฐานะเป็ นอนุ สรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ท่านเลือกซื อ ขนม ของฝากท้องถิน ณ จุด
บริ การแห่ งนี ตามอัธยาศัย นําท่านผ่านชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็ นทะเลสาบทีใหญ่เป็ นอันดับ ของญีปุ่ นโดยมี
เส้นรอบวงยาวถึง กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบทีมีความงดงามเป็ นอย่างมาก จากนันนําท่านเดินทางสู่ “สกีรี
สอร์ ท Ski Resort” ให้ท่านได้ ทํากิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กบั “หิมะ” อันขาว
โพลน ให้ท่านได้สนุกสนานลานหิ มะ หรื อท่านใดสนใจจะลองเล่นสกี ก็สามารถเช่าชุด และอุปกรณ์ได้ อิสระ
ตามอัธยาศัย (ราคาไม่ รวมอุปกรณ์ เครื องเล่ นต่ างๆ)

 รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
 พักที THE GREEN LEAF NISEKO VILLAGE หรื อเทียบเท่ าระดับ ดาว
พิเศษ! ณ โรงแรมทีพักแห่ งนี ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนําแร่ หรื อ ออนเซ็น เพือผ่อนคลายความเมือยล้า การ
อาบนําแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมือยล้า และยังช่วยในระบบการเผา
ผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีสาม

ภูเขาโยเตอิ - สวนนําแร่ ฟุกดิ าชิ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโกแลตอิ
ชิ ยะ - ช้ อปปิ ง ย่านซูซูกโิ นะ

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านผ่านชม “ภูเขาโยเตอิ” ทีได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็ น “ภูเขาฟูจิ” ของเกาะฮอกไกโด ภูเขานี มีชือเสี ยงใน
เรื องนําพุธรรมชาติทีเกิดจากการละลายของหิ มะ จากนันนําท่านชม “สวนนําแร่ ฟุกดุ าชิ” เป็ นหนึ งในบรรดา
แหล่งนําแร่ ผดุ ทีผุดออกมาจากภูเขาไฟโยเตอิ ซึ งได้รับคัดเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 นําแร่ ทีมีชือเสี ยงของประเทศ
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ญีปุ่ น นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ” ชม “คลองโอตารุ ” ทีมีความยาว , เมตร และเชือมต่อกับอ่าวโอตารุ
ซึ งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.
ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่ งทางเรื อเฟื องฟู คลองแห่งนีได้ถูกใช้เป็ น
เส้นทางในการขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น
พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัย กับอาคาร โกดังเก่าแก่ริมคลองสุ ด คลาสสิ ก และวิวทิวทัศน์ทีสวยงาม และนําท่านสู่
“ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ งสําคัญของเมืองตังอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ งเป็ นทีตังของ
“ร้านเครื องแก้ว”, “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ” และ “นาฬิกาไอนําโบราณ” อีกทังตลอดสองข้างทางของถนนซาไก
มาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่ อยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิงร้านชือดัง Le TAO มีให้ท่านได้ชิมลิม
ลอง หรื อ ซื อกลับกันมากมายหลายร้าน อีกทังยังมีของทีระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตาม
อัธยาศัย บนถนนเส้นนี เชื อมต่อกับถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรี ยงรายด้วยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึง
ร้านทีอาหารซี ฟู๊ดสดๆ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันเดินทางสู่ “โรงงานช็ อคโกแลตอิชิยะ หรื อ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ ค” ทีถือเป็ นของฝากท้องถินที มีชือเสียง
ทีสุ ดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ ม แบบจําลองของโรงงาน และ
กระบวนการผลิต รวมทังศึกษาประวัติความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์นม พร้อมทังเลือกชิ ม และเลือกซื อช็อคโกแล
ตแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย จากนันให้ทุกท่านช้อปปิ งย่าน “ย่านซึซึกโิ นะ” (SUSUKINO) ซึงเป็ นแหล่งช้อปปิ ง
สิ นค้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื อผ้า รองเท้าแฟชันมากมาย และยังเป็ นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนับพันเต็ม
ไปด้วยนักท่องเทียวนักชิม อีกทังยังมีร้านรวงทีขายราเม็งมากมายจนได้รับการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรื อ
“ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร
 รับประทานอาหารคําแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที HOTEL MYSTAYS SAPPORO STATION หรื อเทียบเท่ าระดับ ดาว
@ เลือกซื อเมนูเสริ ม : บุฟเฟ่ ต์ อมไม่
ิ อัน “สุ ดยอดอาหารทะเล ปูยักษ์ ชนิด”
จ่ ายเพิมท่ านละ , บาท *** พิเศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // - ขวบ %***
บริ การด้วยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุ ดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด
“ปู อย่ าง” ทัง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยแมลงพู่ตวั โต กุง้ ทะเล ให้ท่านได้ลิมลองรสชาติสด
ใหม่จากทะเล อีกทังยังมีเนือหมู เนื อวัว ชันดี พร้อมผักสดๆ บริ การแบบอิมไม่อนั (สามารถแจ้ งซื อเพิ มตอนจอง
ทัวร์ เท่ านันหรื อก่ อนเดินทาง วัน)

วันทีสี

ทําเนียบรัฐบาลเก่า+หอนาฬิ กา - ตลาดปลานิโจ - ช้ อปปิ งย่านทานูกโิ คจิ - หมู่บ้านราเมน ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อนั
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 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเข้าชม “ทําเนียบรัฐบาลเก่ า” เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริ กาทีสร้างด้วยอิฐสี แดงทังหลัง โดย
ลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซู เซตส์ สหรัฐอเมริ กา โดยใช้อิฐไปจํานวนมากกว่า 2.5
ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี ใช้เป็ นทีทําการรัฐบาลฮอกไกโดตังแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนืองยาวมานานถึง 80 ปี
ก่อนทีจะย้ายไป ทีทําการหลังใหม่เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชันซึ งตังอยู่ดา้ นหลังตึ กแดงหลังนี และนําท่านผ่าน
ชม “หอนาฬิ กา” ซึงมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ทีสําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึง จากนัน
นําท่านสู่ “ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลที ใหญ่ทีสุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนีสร้างขึนเมือ ปี ค.ศ.
1903 และตลาดแห่ งนี รู ้จกั กันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลทีจับได้ส่วนใหญ่จะหา
ได้จากทะเลแถบนี ทังสิ น ซึ งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื อทีท่าเรื อเลยทีเดียว ลูกค้าส่ วนใหญ่จะมีทงั
นักท่องเทียวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที นียังขึนชื อเรื อง ไข่หอย
เม่นและไข่ปลาแซลม่อน
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นําท่านช้อปปิ งย่าน “ทานูกิโคจิ” ท่านจะได้เลือกซื อสิ นค้ามากมาย อาทิเช่น เครื องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้อง
ถ่ายรู ป ของฝากของที ระลึก เสื อผ้า สิ นค้าแบรนด์เนม เครื องสําอางค์ เป็ นต้น จากนันนําท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้าน
ราเมน” ทีประกอบด้วยร้านราเมนทีมีชือเสียง 8 ร้าน ทีต่างแข่งขันกันทําราเมนของตนเองให้อร่ อยทีสุ ด เพือสื บ
ทอดมรดกทางปัญญาที ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพือให้เป็ นที
เลืองลือไปทัวโลก
 พักที SOUNKAKU KANKO HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ ดาว
 รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ..ทานขาปูยกั ษ์ อันขึนชือของญีปุ่น แบบไม่อนั
พิเศษ! ณ โรงแรมทีพักแห่ งนี ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนําแร่ หรื อ ออนเซ็น เพือ
ผ่อนคลายความเมือยล้า การอาบนําแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี,
ผ่อนคลายความเมือยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีห้า

นําตกกิงกะและนําตกริวเซ - สวนสัตว์ อาซาฮียาม่ า - พิพธิ ภัณฑ์ สาเก - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมความงามของ “นําตกกิงกะและนําตกริวเซ” เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของนําตก
ทีจัดได้ว่าเป็ นวิววธรรมชาติทีสวยทีสุดติดหนึ งในร้อยของญีปุ่น นําตกทังสองแห่ งนีมีตน้ นําอยูใ่ นเขตภูเขาโซอุน
เคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายนําทีไหลรวมกันกลายมาเป็ นแม่นาอิ
ํ ชิคาริ ได้

บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จํากัด 22/7 ถนนอรุณอมริ นทร์ แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพ
ใบอน าุ ตประกอบนําเทียว เลขที /
Office: 02-886-8518 Hotline: 094-545-3095, 094-545-3096 Fax: 02-433-9857 Website: www.chill.co.th E-mail: info@chill.co.th

จากนันเดินทางสู่ “สวนสั ตว์อาซาฮียาม่า” สวนสัตว์แห่ งนี เปิ ดเมือปี
เป็ นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ ง
และยังอยูเ่ หนือสุ ดของ เกาะญีปุ่ น ท่านจะได้เห็ นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ ์ และสัตว์ทีอาศัยอยูใ่ นโซน
ขัวโลก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็ นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวหายากมากมาย สวนสัตว์แห่ ง
นีถือว่าเป็ นต้นแบบของสวนสัตว์ทงหมดในญี
ั
ปุ่น ทังการออกแบบให้เข้ากับสิ งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและ
เนือทีอันกว้างใหญ่ราวกับอยู่ในธรรมชาติจริ งๆ สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด
อาทิ “หมีขวโลกเหนื
ั
อ (POLAR BEAR),นกเพนกวิน, นกกะเรี ยน, แมวนํา, ลิงอุรังอุตงั , กวางเรนเดียร์, เสื อดาว
หิมะ (SNOW LEOPARD), หมีสีนาตาล,
ํ
สวนนกนานาชนิดและอีกมากมาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ “พิพธิ ภัณฑ์ สาเก โอโตโกยาม่ า (Sake Museum)” ถือว่าเป็ นสาเกทีมีชือเสี ยง ในระดับหัวแถวของ
ญีปุ่ น ภายในพิพิธภัณฑ์ยงั มีการจัดแสดงห้องสําหรับอุปกรณ์ผลิตสาเกโบราณสมัยเอโดะ กล่าวถึง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของการบ่มสาเก เราจะได้ชมความพิถีพิถนั ในการผลิตสาเกทีขึนชือของเมืองอา
ซาฮิคาว่าแห่งนี จากนันเดินทางสู่ “ห้ างมิตซุ ย เอ้ าท์ เล็ต (MITSUI OUTLET)” ศูนย์รวมสิ นค้าแบรนด์เนมชือ
ดังจากทัวโลก อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมด้วยสิ นค้าสําหรับทุกคนตังแต่สินค้าแฟชัน
หญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสิ นค้าทัวไป นอกจากนีภายในห้างยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ภายในห้าง
อิสระทังช้อป และ ชิมตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคําแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที AIR TERMINAL HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ ดาว

วันทีหก

สนามบินชิโตเซ่ - กรุ งเทพฯ

10.00 น.
15.50 น.

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ งของและสั มภาระให้ เรี ยบร้ อย)
จากนันนําท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
เหินฟ้าสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG671
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทังโรงแรมต่างๆทีระบุในรายการนี อาจมีการปรับย่าน และสถานทีตัง ได้ตามความเหมาะสม
ทังนียังคงไว้ซึงระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนําเทียวเป็ นสําคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จํากัด 22/7 ถนนอรุณอมริ นทร์ แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพ
ใบอน าุ ตประกอบนําเทียว เลขที /
Office: 02-886-8518 Hotline: 094-545-3095, 094-545-3096 Fax: 02-433-9857 Website: www.chill.co.th E-mail: info@chill.co.th

เดินทาง มีนาคม - เมษายน / - เมษายน

(วันจักรี )

อัตราค่ าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึนไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ - ปี / มีเตียง
เด็กอายุ - ปี / ไม่มีเตียง
พักเดียวจ่ายเพิม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวเครื
ั องบิน ลด (ทังเด็กและผูใ้ หญ่)

,
,
,

บาท
บาท
บาท
, บาท
- , บาท

เด็กทารก อายุตากว่
ํ า ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัวก่อนทําการจองค่ะ

เดินทาง - เมษายน

(วันจักรี ) / - เมษายน (วันสงกรานต์)

อัตราค่ าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึนไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ - ปี / มีเตียง
เด็กอายุ - ปี / ไม่มีเตียง
พักเดียวจ่ายเพิม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวเครื
ั องบิน ลด (ทังเด็กและผูใ้ หญ่)

5, บาท
3, บาท
51, บาท
, บาท
- , บาท

เด็กทารก อายุตากว่
ํ า ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัวก่อนทําการจองค่ะ
อัตราค่ าบริการนีรวม
o ตัวเครื องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินทีระบุในโปรแกรม (ชันทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนี ยมนํามันทีสายการบินเรี ยกเก็บ (คํานวณ ณ วันที / / )
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมทีพักตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ หรื อ ท่าน)

บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จํากัด 22/7 ถนนอรุณอมริ นทร์ แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพ
ใบอน าุ ตประกอบนําเทียว เลขที /
Office: 02-886-8518 Hotline: 094-545-3095, 094-545-3096 Fax: 02-433-9857 Website: www.chill.co.th E-mail: info@chill.co.th

o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุตากว่
ํ า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ , , บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ , บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริ การของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง ท่าน
o นําดืมทีญีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทังหมด 4 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไม่รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม %
o ค่าทําหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมในห้องพัก และค่าอาหารทีสังมาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื องดืมทีสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ทีเกินกว่าสายการบินกําหนด ( กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทําใบอนุญาตที กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลียนแปลงตัว กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนี ยมนํามันทีทางสายการบิ นอาจมีการเรี ยกเก็บเพิมเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนี ยมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ , เยน (ประมาณ บาทไทย) เพิมเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น ประเภทท่องเทียวระยะสัน (สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
เงือนไขการสํารองทีนัง / ชําระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจําท่ านละ , บาท
o ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง - วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจําท่ านละ , บาท (นับจากวันทีส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง - วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจําท่ านละ , บาท (นับจากวันทีส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นับจากวันทีส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นับจากวันทีส่ งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนืองด้วยไม่ตอ้ งยืนวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาํ การเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สํ าเนาหน้ าพาสปอร์ ตทีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่น้อยกว่ า เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารทีไม่สามารถทานได้ , ทีนังทีต้องการ, และเลขทีสะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสํารองทีนัง หรื อ วันก่อนการเดินทาง (เป็ นอย่างช้ า)
เงือนไขและข้ อกําหนดอื นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เปลียนแปลงราคาในกรณี ทีมีผรู้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจํานวนทีระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัวเครื องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที สํารองทีนัง หากไม่มีการแจ้ง
เรื องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายทีเกิดขึนจากตัวเครื องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวทุ
ั กชนิดเพิม หากสายการบินปรับขึนก่อนวันเดินทาง
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o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื องบินขากลับซึ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที ยวนี หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การทีท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนันหากท่านมีเหตุอนั ใดทีทําให้ท่านไม่ได้ท่องเทียวพร้อมคณะตามรายการทีระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่นให้กบั คนไทยที มีวตั ถุประสงค์เพือการพํานักระยะสันในประเทศ
ญีปุ่ นนัน ทางรัฐบาลญีปุ่ นได้ประกาศเริ มบังคับใช้ในวันที กรกฏาคม พ.ศ.
และสามารถพํานักในประเทศญีปุ่ นได้
วัน (หากผูย้ นประสงค์
ื
จะพํานักในประเทศญีปุ่นเกิน วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อืนๆ จะต้องยืนขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนันๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทังหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที
ประสานงานและเจ้าหน้าทีจะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวทีพํานักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทําหน้าทีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํ นาจสิ ทธิ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ งของสู ญหายตามสถานทีต่าง ๆ ทีเกิดเหนื ออํานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทําหน้าทีเป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิ น, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมือเกิดการสู ญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทังนีทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและ
คํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสําคัญ
o เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

