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ล่ องเรื อตัดนำ้ แข็ง พิพธิ ภัณฑ์ ธำรนำ้ แข็ง
ลำนสกีฟูรำโน่ คลองโอตำรุ นำฬิกำไอนำ้ โบรำณ
RAMEN VILLAGE เพนกวิน สวนสัตว์ อะซำฮิยำม่ ำ
เมนูพเิ ศษ
บุฟเฟต์ ปู 3 ชนิด (ปูขน ปูซูไว ปูทำรำบะ) พร้ อม เบียร์ ไวน์ สำเก ไม่ อนั ้
พักออนเซน อำบนำ้ แร่

วันแรก
(2มี.ค.)

กรุ งเทพฯ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซะ- สวนโอโดริ – อาคารรัฐบาลเก่า
เมนูพเิ ศษ บุฟเฟต์ ปู 3 ชนิด (ปูขน ปูซูไว ปูทาราบะ) พร้ อม เบียร์ ไวน์ สาเก ไม่ อ้นั

06.00 น

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ S สายการบิน ASIA ATLANTIC
AIRLINES (HB) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตอนรับ
ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES เที่ยวบินที่
HB7904 (บริ การอาหารร้อนพร้อมเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีป่ ุ่ น หลังจากผ่ านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว
นาท่านชม สวนโอโดริ ซึ่ งตั้งอยูใ่ จกลางเมืองที่ต้ งั อยูท่ างด้านตะวันออกและกว้างไปจนถูกฝั่งตะวันตกของตัว
เมือง เป็ นสวนสาธารณะที่แบ่งตัวเมืองเป็ นซี กเหนือใต้ มีถนนตัดผ่านเป็ นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับ
ปลูกไว้งดงามรวมทั้งน้ าพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งตั้งไว้ให้ชมสลับกับม้านัง่ ที่มีให้เลือกนัง่ พักผ่อน ชม
ทาเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรื อ อะคะเร็งงะ ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสี แดง เป็ นอาคารในสไตล์นีโอบาร็ อคอ
เมริ กา โดยลอกแบบมาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซู เซตส์ สหรัฐอเมริ กา โดยใช้อิฐไปจานวน
มากกว่า 2.5 ล้านก้อน ซึ่ งเป็ นอิฐที่ทาจากซิ โรอิชิและโทโยชิร่า ที่เป็ นหมู่บา้ นใกล้ ๆ เมืองซัปโปโรอาคารที่เห็น
ในปั จจุบนั อย่างงดงามนั้น เป็ นอาคารที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ.2454 ด้วย

09.00 น
17.15 น.
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ความสวยงามของสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยูเ่ พียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้ จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นสมบัติทาง
วัฒนธรรมสาคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ.2512 และยังใช้งานรับรองแขกเมืองที่มาเยือนอยู่
เย็น

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ ปู 3 ชนิด (ปูขน ปูซูไว ปูทาราบะ) พร้ อม เบียร์ ไวน์ สาเก
ไม่ อ้นั

ทีพ่ กั

WATERMARK SAPPORO HOTEL // T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ อง
(3มี.ค.)

ลานสกีฟุราโนะ – ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน– สวนสั ตว์ อะซาฮิยาม่ า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่ า อาบนา้ แร่ แช่ ออนเซน
(B/L/D)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า (3) ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟุราโนะ มีชื่อเสี ยงมากใน Hokkaido เพราะเคยใช้ในการแข่งขัน World cup มาแล้ว และนอกจากจะ
เล่นสกีและสโนว์บอร์ดแล้ว ลานสกีที่นี่ยงั มี Family Snow land ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ให้นกั ท่องเที่ยวได้เล่นกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับหิ มะ เช่น นัง่ เรื อกล้วยบนหิ มะ ขี่รถสาหรับขี่บนหิ มะ หรื อนัง่ รถลากเลื่อนสุนขั จะเปิ ดให้บริ การในช่วงปลายเดือน
พฤศจิกายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี ภายในลานสกีมีลิฟท์บริ การจานวน 10 ตัว มีบริ การให้เช่าอุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ด
ชุดสาหรับเล่นสกี และกิจกรรมอื่นๆ (ค่ าบริการโดยประมาณ 1. เช่ าอุปกรณ์ สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่ าอุปกรณ์ สโนว์ บอร์ ด
ราคา 5,500 เยน // 3. เช่ าชุด ประกอบด้ วยเสื้อ กางเกง ถุงมือ หมวกและแว่ นตา ในราคา 5,500 เยน)

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่ำนสู่ สวนสัตว์ อะซำฮิยำม่ ำ (Asahiyama Zoo) เป็ นสวนสัตว์ที่มชี ื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซำฮิกำว่ำ
กลำงเกำะฮอกไกโด ซึง่ ทำงสวนสัตว์อนุญำตให้ ผ้ เู ข้ ำชมได้ เข้ ำชมสัตว์นำนำชนิดจำกหลำกหลำยมุมมอง
เป็ นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ !!!ไฮไลท์ ได้ แก่ อุโมงค์แก้ วผ่ำน สระว่ำยน ้ำของเหล่ำเพนกวิน
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และโดมแก้ วขนำดเล็กที่อยูต่ รงกลำงของโซน หมีขวโลกและหมำป่
ั้
ำ ผู้เข้ ำชมจะมองเห็นได้ อย่ำงชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี ้ยังเป็ น
สวนสัตว์แห่งแรกที่มีกำรจัดให้ นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนำว ท่ำนจะได้ ชมขบวนพำเหรดเพนกวิน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่ า ราเมนของที่นี่มีรสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความ
อร่ อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมูบ่ า้ นราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือกาเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอา
ซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยูร่ วมกันเป็ นอาคารหลังคาเดียว เสมือนเป็ นไฮไลท์หมู่บา้ นราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว
และยังมีหอ้ งเล็กๆที่จดั แสดงประวัติความเป็ นมาของหมูบ่ า้ นแห่งนี้ให้สาหรับผูท้ ี่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้าง
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจ
ในความเป็ นราเมนเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในอาซาฮิคาว่า หรื อจะเป็ นร้าน Ramen Shop Tenkin ที่เชื่อมัน่ ในน้ าซุปของตัวเองว่าเป็ น
หนึ่งไม่แพ้ใครที่สาคัญ ราเมง ถือเป็ นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้วยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึง
เป็ นที่ถูกใจของคนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย

ค่า

 รับประทานอาหารค่า (5) แบบราเมน (Ramen) ถือเป็ นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้ วยความทีก่ นิ ง่ ายและ

ทีพ่ กั

มีรสชาติทหี่ ลากหลายจึงเป็ นทีถ่ ูกใจของคนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย
NATURAL SPA HOTEL PACO ASAHIKAWA หรื อเทียบเท่ า
หลังอาหารเย็นให้ท่านได้สมั ผัสความเป็ นญี่ปุ่นโดยแท้กบั การแช่ ออนเช็นธรรมชาติ

วันทีส่ าม
(4มี.ค.)

ล่องเรื อตัดนา้ แข็ง – พิพธิ ภัณฑ์ ธารนา้ แข็ง – ASAHIKAWA

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า (6) ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ แปลกใหม่กบั การ “ล่ องเรื อตัดน้าแข็ง” Ms.Aurora บริ เวณทะเลเปิ ดอาบาชิ ริซ่ ึ ง
เต็มไปด้วยแผ่นน้ าแข็งที่ลอยมาจากรัสเซี ย โดยจะเปิ ดให้บริ การตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนมีนาคม
นอกจากจะได้สัมผัสประสบการณ์ อนั แตกต่างแล้วยังได้เห็ นชี วิตสัตว์โลกอีกซี กโลกหนึ่ งอย่างนกอินทรี ทะเล
หางขาว และแมวน้ าเป็ นต้น

กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ภัตตาคาร
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ค่า

นาท่ านเดิ น ทางสู่ “พิพิธภัณ ฑ์ ธ ารน้าแข็ง ” ซึ่ งมี การจัดแสดงธารน้ าแข็ง ที่ เก็ บ รวบรวมมาไว้เพื่ อการศึ กษา
วิเคราะห์ระบบนิ เวศน์วิทยาการมาของธารน้ าแข็งที่มีผลต่อชาวเมืองแถบชายฝั่งทะเลโอคอตสก์ ที่มีธารน้ าแข็ง
ขนาดใหญ่ ลอยอยูเ่ หนื อท้องทะเลของเมืองอาบาชิ ริ ซึ่ งจะเริ่ มมีธารน้ าแข็งหนาตาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม
และจะค่อยๆละลายหายไปราวเดื อนมี นาคมจนถึ งกลางเดื อนเมษายน ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศในแต่ละปี โดย
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการชมธารน้ าแข็งจะอยู่ในช่ วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ งนอกจากภายในพิพิธภัณฑ์ จะมี
การจัดแสดงเรื่ องราวความเป็ นมาในการเคลื่ อนตัวของธารน้ าแข็งในรู ปแบบภาพยนต์แล้วยังมี การจัดแสดง
สิ่ งมีชีวติ ขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมตัวอย่างมาได้จากธารน้ าแข็งบริ เวณชายฝั่งอีกด้วย
 รับประทานอาหารค่า แบบอิสระตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั
NATURAL SPA HOTEL PACO ASAHIKAWA หรื อเทียบเท่ า
หลังอาหารเย็นให้ท่านได้สมั ผัสความเป็ นญี่ปุ่นโดยแท้กบั การแช่ ออนเช็นธรรมชาติ

วันทีส่ ี่
(5มี.ค.)

โอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี – นาฬิ กาไอนา้ โบราณ – DUTY FREE – โรงงานช็อกโกแลต –
ศาลเจ้ าฮอกไกโด - ถนนทานุกโิ คจิ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า (8) ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เป็ นเมืองท่าสาคัญของซัปโปโร และบางส่ วนของเมืองตั้งอยูบ่ นที่ลาดต่า ของภูเขา
เท็งงุ ซึ่ งเป็ นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสี ยง “คลองโอตารุ ” หรื อ “โอตารุ อุนงะ” มีความยาว 1.5
กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมีโกดังเก่าบริ เวณโดยรอบซึ่ งได้รับการปรับปรุ งเป็ นร้านอาหาร เรี ยง
รายอยู่ ไฮไลท์ของที่นี่ คือ บรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล เพื่อใช้
สาหรับเป็ นเส้นทางการขนถ่ายสิ นค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง ครึ่ งหนึ่งเพื่อทา
ถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่ งหนึ่งไว้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรี ยบคลอง ด้วยอิฐแดงเป็ น
ทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอัธยาศัย นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี เป็ นไฮไลท์หนึ่ง
ในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็ นอีก
หนึ่งในสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ชมนาฬิ กาไอนา้ โบราณ ตั้งอยูด่ า้ นหน้าของตัวอาคาร
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบเจแปนเซ็ต
นาท่านเดินทางสู่ JTC DUTY FREE เลือกซื้อสิ นค้ าปลอดภาษี นานาชนิด นาท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็ อคโก
แลต อิชิยะ” เป็ นโรงงานที่ผลิ ตช็ อคโกแลต ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของญี่ ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถู กสร้ างขึ้นใน
สไตล์ยุโรป ที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ จึงทาให้บรรยากาศของโรงงานช็ อคโกแลตที่นี่จึงดู เหมือนกับเทพ
นิยาย ช็อคโกแลตที่ข้ ึนชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่ งมีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก
ท่านสามารถเลือกซื้ อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรื อว่าซื้ อเป็ นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ (ชมบริ เวณ
ร้านค้า) จากนั้นชมศาลเจ้ าฮอกไกโด หรื อ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะ

กลางวัน
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เมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชิ นโตนี้ คอยปกปั กษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมี ความสงบสุ ขถึ งแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์ อนั
ยาวนาน เก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต
จากนั้นชม ถนนทานุกโิ คจิ เป็ นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้ืนที่ท้ งั หมด 7 บล็อก ภายในนอกจาก
จะเป็ นแหล่ งรวมร้ านค้าต่ างๆ อย่างร้ านขายกิ โมโน เครื่ องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์ แล้ว ยังมี ร้านอาหาร
มากมาย ทั้งยังเป็ นศูนย์รวมของเหล่ าวัยรุ่ นด้วย เนื่ องจากมี เกมเซ็ นเตอร์ และตูห้ นี บตุ๊กตามากมาย ร้ อนดองกี
ร้อน100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยงั มีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุก๊ ตาทานุกิขนาดใหญ่
ค่า
 รับประทานอาหารค่า แบบอิสระตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั

WATERMARK SAPPORO HOTEL // T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า
(6มี.ค.)

สนามบินชิโตเซะ – กรุ งเทพฯ

เช้ า
09.55 น.

 รับประทานอาหารเช้ า (9) ณ ห้ องอาหารโรงแรม (กรุ ณาตรวจเช็ คสิ่ งของ และสั มภาระให้ เรียบร้ อย)
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES เที่ยวบินที่ HB7905
(บริการอาหารร้ อน พร้ อมเครื่ องดื่ม บนเครื่ อง)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า**

16.10 น.

(B/-/-)

เงื่อนไขห้ องพัก :
1. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ ยงั ไม่คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริ ษทั ทัวร์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับใบนัดหมายเตรี ยมตัว ประมาณ 1-3 วัน
ก่อนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมให้อยูใ่ นระดับเดียวกัน
2. โรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ห้องพักจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและบางโรงแรมจะไม่มีบริ การห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) ดังนั้นทางบริ ษทั ทัวร์ จะจัดห้องพักให้ท่านแยก
เป็ น 2 ห้องพักแทน คือ 1 ห้องนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1 ห้องพักเดี่ยว (พัก 1 ท่าน)
3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีบริ การห้องพักแบบเตียงคู่ (TWIN) หรื อกรณี ที่ห้องพักแบบเตียงคู่โรงแรมนั้นเต็ม (TWIN) ทางบริ ษทั ทัวร์จะจัดห้องพักแบบ 1 เตียง
ใหญ่ (DOUBLE) ให้ท่านแทน
4. กรณี โรงแรมที่เข้าพัก ไม่มีบริ การออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริ ษทั ทัวร์ จะนาคณะเข้าใช้บริ การออนเซ็นที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงแทน (เฉพาะรายการทัวร์ ที่ระบุ
โปรแกรมอาบน้าแร่ ธรรมชาติเท่ านั้น)

***ราคาค่าทัวร์ดงั กล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั ๋วเครือ่ งบิ นภาษี สนามบิ นภาษี น้ามันของสายการบิ น***
***บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาขึน้ ตามสายการบิน***

* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
* ตั๋วสายการบินไม่ สามารถระบุทนี่ ั่ง ใช้ วธิ ี RANDOM คือการสุ่ มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน *
การจัดทีน่ ั่งบนเครื่ องบิน เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ทางผู้จดั ไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
ะทาการ
ท่ านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิ
นทาง ทางสายการบินไม่มรี ะบบคืนเงินบางส่ วน
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หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรื อเข้ าประเทศญี่ปุ่น
จากเจ้ าหน้ าทีแ่ รงงานไทยหรื อเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองทีป่ ระเทศญีป่ ุ่ นทางผู้จดั และทางสายการ
บินจะไม่ สามารถรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณี
ผู้โดยสารอาจจะต้ องรับผิดชอบค่าปรับทีป่ ระเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ
ผู้โดยสารต้ องรอกลับประเทศไทยในเทีย่ วบินถัดไปทีม่ ที นี่ งั่ ว่ างหรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน
ทั้งนีแ้ ล้ วแต่ ทางเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนและสายการบิน ทางผู้จดั ไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามรายการ
2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4.ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8.หัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จรับเงิน / ใบกากับภาษี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
4. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 4,000 เยน หรื อ 1,400 บาท ต่ อทริป (ชาระ ณ วันเชคอินทีส่ นามบินสุ วรรณภูม)ิ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์
อักษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นกั ท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล
หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ ง เพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจ
พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิ นค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี ธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงิ นเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน (ไม่นบั เสาร์-อาทิตย์)
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมด
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ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ นทางที่ ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่ อนไข หรื อเที่ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิ น หรื อ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล หรื อจดหมาย ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น.
– 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยว
หรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับ
ประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทางบริ ษทั
กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่ หนังสื อเดิ นทาง และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัด
จา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา
ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิ วตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรั บ ราคาค่ าบริ การเพิ่ ม ขึ้ น ในกรณี ที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ างประเทศ ค่าตั๋วเครื่ องบิ น ค่ าภาษี เชื้ อ เพลิ ง ค่ า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของบริ ษทั กากับเท่านั้น

ข้ อควรทราบ
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ทปี่ ระสงค์ จะพานักระยะสั้นในประเทศญีป่ ุ่ นไม่ เกิน 15 วันไม่ ว่า
จะด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมือง
เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่ อไปนี้
- ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์ จดั เตรียมให้
- สิ่งทีย่ ืนยันว่ าท่ านสามารถรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน
้ ในระหว่ างทีพ่ านักในประเทศญี่ปนได้
ุ่
(เช่ น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
- ชื่ อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่ อในระหว่ างทีพ
่ านักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่ น คนรู้ จกั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์ จดั เตรียมให้
ทางระหว่ างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทั
ัมลเตรี
ยมให้
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ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิ น
เท่านั้น
2. สิ่ งของที่ มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่ องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ น
การป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
หมายเหตุ
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ ต้งั แต่ 25 ท่ านขึน้ ไป หากมีลูกทัวร์ ตา่ กว่ านีอ้ าจจะต้ องมีการปรับราคาขึน้
2.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
3.ทางบริ ษทั ฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น
4.ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

โปรดอ่ านทุกข้ อในรายการทัวร์ โดยละเอียด
หากมีข้อสงสั ยกรุณาสอบถามก่ อนทาการจองทุกครั้ง
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