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日本 - 北海道
Japan - Hokkaido
5 วัน 3 คืน
สายการบินไทย ( TG )
กาหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560
ตุลาคม 29 ต.ค.-2 พ.ย. , 30 ต.ค.-3 พ.ย.

ราคา 34,991.- บาท

ไฮไลท์ ..... ทัวร์ 日本 - 北海道 Japan - Hokkaido
อาซาฮีคาว่า หนาวเหน็บ เย็นสุดขั้วกับ KAMIKAWA ICE PAVILLION สัมผัสกับอุณหภูมทิ ี่
ติดลบ แบบใกล้ชดิ
โอตารุ
เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับ “คลองโอตารุ” , เลือกซื้ อกล่องดนตรีทมี่ ี
เสียงเพลงไพเราะมากมายที่ “พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี” หรือจะเลือกเครื่องแก้วสี
สวยจากช่างฝี มือที่ “พิพธิ ภัณฑ์เครื่องแก้วคิไทจิ” , เก็บความมุง้ มิ้ ง น่ารักๆ ใส่
กระเป๋ ากลับบ้านกับ “ร้านฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่ ”
ซัปโปโร
ช้อปปิ้ ง มิตซุย เอาท์เล็ท & ดิวตี้ ฟรี ให้เลือกซื้ อเลือกหาของทีฝ่ ากซื้ อ
และ อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม ในเมืองซัปโปโร !!

หมายเหตุ : *ราคานีไ้ ม่ รวมค่าทิปไกด์ + คนขับท่ านละ 3,000 เยน /ทริป*
( เก็บทิปก่ อนการเดินทาง ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ )
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วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า เทีย่ ง ค่า

โรงแรมทีพ่ กั

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ (กรุ งเทพฯ)

X

X

✈

2

สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ (ฮอกไกโด) – ฟู ราโน่ – อาซาฮีคาวะ – ✈
พิพิธภัณฑ์หิมะไอซ์ พาวิลเลียน – อิออน – โรงแรม
อาซาฮี ค าวะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่ องแก้วคิไทจิ –
O
ฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่ – ซัปโปโร – ดิวตี้ ฟรี – มิตซุย เอาท์เล็ท –
โรงแรม

O

X

ASAHIKAWA WASHINGTON
HOTEL หรื อเทียบเท่า

X

X

TMARK CITY HOTEL

TMARK CITY HOTEL

3
4

ซัปโปโร – ฟรี เดย์ อิสระตามอัธยาศัย – โรงแรม

O

X

X

5

สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

✈

X

X

วันแรกของการเดินทาง
20.30 น.

23.45 น.

หรือเทียบเท่า

หรือเทียบเท่า

สนามบินสุ วรรณภุมิ (กรุ งเทพฯ)

นัดพบกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ , อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C
สายการบินไทย ( Thai Airway ) ... โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด โดยเที่ยวบินที่ TG 670
** ทางเราขอสงวนสิ ทธิ์ การเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบินไทยแอร์ เวย์ เนื่องจากต้องเป็ นไปตามกฏ
ระเบียบของสายการบินสาหรับการสุ่ มจับที่นงั่ ว่างบนเครื่ องให้กบั ลูกค้า
** [ บริการอาหารร้ อน บนเครื่ อง ] **

วันที่สองของการเดินทาง
08.30 น.
09.30 น.

เทีย่ ง

สนามบินชิ นชิ โตเสะ – ฟูราโน่ - เมืองอาซาฮีคาว่ า – พิพิธภัณฑ์ หิมะ ไอซ์ พาวิลเลียน –
อิออน มอลล์ – โรงแรม
เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด ...
นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว ...
ไกด์จะนาท่านไปขึ้นรถบัสที่เตรี ยมไว้ .. และเข้าสู่ โปรแกรมท่องเที่ยว
เริ่ ม จากเดิ นทางไปยัง เมื อ งฟู ราโน่ (Furano) ตั้ง อยู่ใจกลางภู มิ ภาคฮอกไกโด มี ภู มิ ท ศั น์ แบบชนบทที่
งดงาม โดยช่ วงหน้าร้ อน (ก.ค.-ก.ย.) จะเป็ นช่ วงดอกไม้หลากหลาย
พันธุ์ บานสะพรั่ง และ ช่วงหน้าหนาว (ธ.ค.-มี.ค.) ก็เป็ นช่วงที่คนญี่ปุ่น
มาหาที่เล่นสกี กันทุกปี ...
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นไปยัง เมืองอาซาฮีคาว่ า (Asahikawa) ที่ต้ งั อยูก่ ลางเกาะฮ
อกไกโด .. เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากเมืองซัปโปโร .. ไป

หน้า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

เข้าชม พิพิธภัณฑ์ หิม ะ ไอซ์ พ าวิลเลียน ( KAMIKAWA ICE PAVILLION ) ให้ท่านได้สัม ผัสความ
สวยงาม วิจิตรตระการตา ของน้ าแข็งแกะสลัก และหิ นงอก หิ นย้อยที่เป็ นน้ าแข็ง ซึ่ งในตัวอาคารจะรักษา
อุณหภูมิเอาไว้ที่ -20 องศา และมีการจัดแสดง หิ นงอก หิ นย้อย ซึ่ งเกิดจากน้ าแข็ง และกว่าจะจับตัวเป็ นหิ น
ย้อยดัง่ ที่เห็นในภาพ ก็จะใช้เวลากว่า 10 ปี และจุดที่น่าชมที่จุดก็คือ มุมที่เราจะสามารถที่จะทดสอบใช้ชีวิต
ในห้อง -41 องศา และเป็ นห้องที่ หนาวที่สุดของสถานที่ แห่ งนี้ อีกด้วย ...หลังจากนั้น พาทุกท่านไปยัง อิ
ออน มอลล์ อาซาฮีค าว่ า ( AEON MALL ASAHIKAWA ) ห้างดังที่ มี สิ นค้ามากมายให้เลื อกช้อปปิ้ ง
และ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ขนาดใหญ่ …
** อิสระ อาหารเย็นตามอัธยาศัย ภายใน อิออน มอลล์ **
เข้าสู่ ที่พกั ... ASAHIKAWA WASHINGTON HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง

เช้ า

อาซาฮี ค าว่ า – โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ล่ อ งดนตรี –
พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ว คิไทจิ – ฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่ - ซัปโปโร – ดิวตี้ ฟรี –
มิตซุ ย เอาท์ เล็ท – โรงแรม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ทาการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง
จากนั้น เดินทางไปยัง เมืองโอตารุ ( Otaru ) เมืองท่าที่อยูท่ างตอนเหนื อ ของซัปโปโร (ใช้เวลาราวๆ 2.15
ชัว่ โมง) ..เมืองนี้ มีจุดเด่นในเรื่ อง “คลอง” ที่สวยงาม และโกดัง
สมัยก่อนที่เรี ยงรายรอบคลองเป็ นฉากหลังไปตลอดเส้นทาง .. ให้
ท่านได้ถ่ายรู ปกับ คลองโอตารุ ( Otaru Canal ) ที่มีความสวยงาม
อย่างมากตลอดข้างทาง และไปแวะที่ พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี
(music box museum) ที่สร้างขึ้นในปี 1910 เป็ นอาคารเก่า 2 ชั้น
ทาด้วยอิฐแดง โดยที่ภายในมีกล่องดนตรี มากมายให้เลือกซื้ อกลับ
เป็ นของฝาก และยังสามารถตกแต่งลวดลายเองได้ดว้ ย ... อีกทั้งด้านหน้าอาคารแห่งนี้ก็มี นาฬิกาไอนา้
(steam clock) ซึ่ งเป็ นของที่ส่งตรงมาเมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา และเป็ น 1 ใน 2 เรื อนในโลกเท่านั้น ... และ
ทุกท่านจะได้อิสระเดินเล่นที่ ถนนซาไคมาจิ ( Sakaimachi Street ) เป็ นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์
ตั้งอยูก่ ลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค
1800 ต้นยุค 1900 เมืองโอตารุ เป็ นเมืองท่าเรื อ และการค้าการขนส่ งที่หลากหลาย เต็มไปด้วยบริ ษทั
Shipping อาคารต่างๆเป็ นแบบสไตล์ตะวันตก ปั จจุบนั ได้รับการดัดแปลงเป็ นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้ อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านชีสเค้ก อันเลื่องชื่อ Le Tao ก็
ตั้งอยูบ่ นถนนเส้นนี้ดว้ ยเช่นกัน และหนึ่งในร้านที่น่าสนใจนัน่ คือ โรงงานเครื่ องแก้ วคิไทจิ ( Kitaichi
glass store house ) สร้างเมื่อปี 1891 โดยใช้หินเป็ นส่ วนประกอบของอาคาร .. มีอีกชื่ อคือ Sangokan
แปลว่า บ้านหลังที่สาม .. ภายในมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็ นเครื่ องแก้ว ทั้งภาชนะเครื่ องครัวต่างๆ และมีหอ้ งน้ า
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ชาที่ประดับโคมไฟถึง 167 ตัวเพื่อสร้างบรรยากาศที่สุดแสนจะประทับใจอีกด้วย ... และให้ทา่ นได้แวะ
ร้ านฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่ เป็ นร้านคาเฟ่ ที่มี คิตตี้ จัง แมวน้อยน่ารักเป็ นตัวชูโรง เลือกดูสินค้า พร้อมกับ
ถ่ายรู ปไปพร้อมกันได้
** อิสระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย บริ เวรณถนนซาไคมาจิ **
หลังจากนั้น ... เดินทางเข้ามายัง เมืองซัปโปโร เมืองหลักของเกาะฮอกไกโด และใหญ่เป็ นอันดับห้าของ
ประเทศญี่ปุ่น ... นาท่านไปช้อปปิ้ งสิ นค้าคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE ....
ต่อจากนั้น ไปช้อปปิ้ งต่อที่ Sapporo Mitsui Outlet เป็ นห้างสรรพสิ นค้ารู ปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่
ที่สุดในฮอกไกโด ตั้งอยูท่ ี่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้เส้นทางที่ไปยัง
สนามบินชิโตเซ่ ... เปิ ดให้บริ การเมื่อเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน
รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นงั่ และร้านจาหน่ายสิ นค้าพื้นเมืองและสิ นค้าจาก
ฟาร์ มท้องถิ่นประจาฮอกไกโด ( Hokkaido Roko Farm Bridge )
** อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย **
เข้าสู่ ที่พกั ... TMARK CITY HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้ า

ซัปโปโร – ฟรีเดย์ อิสระตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
หลังจากนั้น ... ให้อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย
** ไม่ มี รถบัส บริการ และ อิสระ อาหารกลางวัน อาหารเย็น **
โดยในเมืองซัปโปโรนั้น มีสถานที่ต่างๆ ให้ท่านได้ไปแวะชม มากมาย ... ซึ่ งขอคาแนะนาเส้นทางจากไกด์
มืออาชีพ ที่พร้อมจะคอยบอกเส้นทางไปยังที่เหล่านั้นได้เลย ค่ะ ยกตัวอย่างสถานที่ดงั ต่อไปนี้ ..
ตึกรัฐบาลเก่าเมืองซัปโปโร ( Sapporo Old Government Office ) .. ที่สร้างขึ้นในปี 1888 บางครั้งก็ถูก
เรี ยกว่า “ตึกแดง” ซึ่ งมาจากตัวอาคารก่อด้วยอิฐแดงทั้งหลัง (Agarenga) รู ปแบบอาคารเป็ นทรงแปดเหลี่ยม
ที่เลียนแบบมาจากบ้านเรื อนในรัฐแมสซาชูเซสของอเมริ กา .. ช่วงที่สร้างเสร็ จใหม่ๆ จะถูกใช้เป็ นสถานที่วา่
การของรัฐบาลเมย์จิซ่ ึ งกาลังขยายการพัฒนาประเทศมายังเมืองซัปโปโร .. ในปั จจุบนั ถูกใช้เป็ นพิพิธภัณฑ์
เก็บรวบรวมสิ่ งของต่างๆ เมื่อครั้งอดีต ..
หอนาฬิ กา” (clock tower) ให้ทา่ นได้ถ่ายรู ปกับสัญลักษณ์ของเมือง
ซัปโปโร ซึ่ งที่แห่งนี้ถูกสร้างในช่วงปี 1878 อันเป็ นช่วงที่กาลังบูรณะ
เมือง ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรื อนนาฬิกา
ซื้ อมาจากกรุ งบอสตัน ปั จจุบนั นี้หอนาฬิกาแห่งนี้ กลายเป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของที่บริ เวณนี้ ..และ
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ใกล้ๆกัน มี “สวนโอโดริ” ซึ่งเป็ นสวนสาธารณะของเมืองซัปโปโร ไว้จดั งานเทศกาลหิ มะ หรื อ SNOW
FESTIVAL ทุกๆปี
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ( Ishiya Chocolate Park ) หรื อ Shiroi
Koibito Chocolate Park เป็ น Theme park ที่สร้างโดยบริ ษทั อิชิยะ
(Ishiya) ซึ่ งเป็ นผูส้ ร้างสรรขนมคุก๊ กี้ที่มีแผ่นคุก๊ กี้เนยบางๆ สองแผ่น
ประกบเข้ากับชั้นช๊อคโกแลตขาว จนได้ชื่อว่า Shiroi Koibito (แปลว่ า
คนรั กสีขาว) และปั จจุบนั นี้ก็เป็ นของฝากขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไก
โดเลยทีเดียว .. ให้ท่านได้ชมสถาปั ตยกรรมของที่นี่ท้ งั รู ปแบบภายนอกอาคารที่ตกแต่งอย่างน่ารัก ส่ วน
ภายในจะมีท้ งั โซนขายของที่ระลึก คาเฟ่ และ ท่ านสามารถจ่ ายค่ าเข้ าชมโรงงานเพิ่มเติมได้ กรณี ต้องการชม
กระบวนการผลิตช๊ อคโกแลตของที่นี่โดยผ่ านกระจกใสขนาดใหญ่
ย่ านทานุกิโคจิ ( Tanuki Koji ) เป็ นย่านช้อปปิ้ งโดยสร้างหลังคา
คลุมยาวตามแนวถนน ซึ่ งมีความยาว 1 กิโลเมตร (ประมาณ 7-8
บล็อก) จนถึงแม่น้ า Sosei .. สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200
ร้าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่ องสาอาง ช็อคโกแลต เสื้ อผ้า
ร้านดองกี้โฮเต และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย โดยย่าน
นี้เป็ นตลาดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตั้งแต่ 1873 ปั จจุบนั มีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทานุกิ ในฤดูร้อน
(กรกฎาคม-สิ งหาคม) ก็จะประดับประดาไปด้วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม
เข้าสู่ ที่พกั ... TMARK CITY HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่หา้ ของการเดินทาง
เช้ า
07.20 น.
08.20 น.
10.30 น.
15.30 น.

สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ทาการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชินชิโตเสะ
ถึง สนามบินชินชิโตเสะ .. ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
( โปรดอย่าลืมว่า ทางสายการบินให้น้ าหนักกระเป๋ าต่อท่าน ไม่เกิน 30 กิโลกรัม )
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ .. โดยสวัสดิภาพ
****************************************************************

(สาหรับรายการท่องเทีย
่ ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นเพือ
่ ความเหมาะสมตามสภาพอากาศ และการจราจร
ในแต่ละวัน โดยมิได ้แจ ้งล่วงหน ้า เพือ
่ ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค ้าเป็ นสาคัญ)
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กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
1. บริ ษ ทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุ สุดวิสั ยที่ ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดิ นทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาต
ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดิ นทาง หากท่านถู กปฏิ เสธ
การเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่ ค ณะไม่ ค รบจานวน 15 ท่ าน ทางบริ ษ ทั ฯ สงวนสิ ท ธิ์ ในการงดออกเดิ นทาง โดยทางบริ ษ ทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุก
ข้อแล้ว
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

日本 - 北海道
Japan - Hokkaido
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5 วัน 3 คืน
สายการบินไทย ( TG )
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2
ท่ าน

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มี พักเดี่ยว
พักกับ เตียงพักกับ
เพิม่
ผู้ใหญ่ 1
ผู้ใหญ่ 2
ท่ าน
ท่ าน

ตุลาคม 29 ต.ค.-2 พ.ย. , 30 ต.ค.-3 พ.ย.

34,991.-

34,991.-

33,991.-

8,500.-

*** ราคาจอยแลนด์ ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน 25,991.- บาท / ท่ าน ***
*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ] 10,500 บาท / ท่ าน ***
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 3,000 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน *** (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
** สายการบินไทยใช้ระบบการจองที่นงั่ เป็ นแบบสุ่มที่นงั่ ว่าง ซึ่งอาจจะทาให้ครอบครัวที่มา
ด้วยกันไม่ได้นงั่ ติดกัน **
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ เพื่อเช็ คว่ ากรุ๊ ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชาระค่ าบริการ
3.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุ ณาชาระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
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4.การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 -7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
4.3 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสาย
การบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่ าทัวร์ ท้งั หมด ไม่
ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **
**สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านั้น ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและญีป่ ุ่ น ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเ่ ท่ านั้น
ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ท้ งั สิ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ทัวร์ขา้ งต้น
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้ องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษทั อาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน 30 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่าทิปสาหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3,000 เยน ต่อท่าน / ทริ ป
หน้า 8 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

* (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ) *

6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุมากกว่ า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชี วติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุน้อยกว่ า 16 หรื อมากกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชี วติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรื อธุ รกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อ
เป็ นการยืนยันว่ ามีคุณสมบัติในการเข้ า ประเทศญีป่ ุ่ น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั ทางบริ ษทั จะจัดเตรี ยม
ให้กบั ลูกทัวร์ แต่ท้ งั นี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรื อมิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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หมายเหตุ :
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
7. สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้วย
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

หน้า 10 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

