WONDERFUL JAPAN

HOKKAIDO WINTER
ซัปโปโร – โนโบริเบทสึ – โอตำรุ 5 วัน 3 คืน

รำคำเริ่มต้ น

30,900.บาท/ท่ าน

Date
1

2

3

4
5

กำหนดกำรเดินทำง : เดือนธันวำคม 2562
Program

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด
XJ620 (23.55-08.40)
ฮอกไกโด (สนามบิ นชิ โตเสะ) – โนโบริ เบทสึ – หุ บเขานรกจิ โก
กุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ย่านทานูกิโคจิ
สนุ กสนานกับลานสกี โคคุไซ ซัปโปโร – ร้านของฝากของที่ระลึก
โรงงานช็ อ กโกแลต - คลองโอตารุ – พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ล่ อ งดนตรี –
นาฬิกาไอน้ าโบราณ –ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ – มิตซุยเอาท์เลตพาร์ค
บุฟเฟ่ ต์ปู 3 ชนิดของฮอกไกโด
ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทาเนี ย บรั ฐ บาลเก่ า – หอนาฬิ กาซัป โปโร –
ตลาดปลาโจไก – อิออน มอลล์ - ช้อปปิ้ งย่านเจอาร์ ทาวเวอร์
สนามบินชิโตเสะ – กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
XJ621 (09.55-15.10)

Meal

Hotel

-/L/-

T-MARK HOTEL SAPPORO
หรื อเทียบเท่า

B/L/D

T-MARK HOTEL SAPPORO
หรื อเทียบเท่า

B/-/-

T-MARK HOTEL SAPPORO
หรื อเทียบเท่า

B/-/-

วันแรก
20.00 น.

วันที่สอง

กรุ งเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) – ฮอกไกโด (สนำมบินชิโตเสะ)
คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้ น 3 ประตู 4 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบินไทยแอร์
เอเซียเอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
สำหรับกรุ๊ ปที่เดินทำงตั้งแต่ วนั ที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีกำรเปลีย่ นแปลงเวลำบิน(ขำไป) เป็ นเวลำ 02.10 น.
ออกเดินทางสู่ ฮอกไกโด (สนำมบินชิโตเสะ) โดยสำยกำรบินไทยแอร์ เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 620
(บริกำรอำหำรร้ อนและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
สนำมบินชิโตเสะ ฮอกไกโด – โนโบริเบทสึ – หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ – ภูเขำไฟโชวะ – ซัปโปโร – ย่ ำนทำนูกโิ คจิ

02.10 น.
10.40 น.

ออกเดินทำงสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบินที่ XJ620 (บริกำรอำหำรร้ อนบนเครื่อง)
เดินทำงถึง สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำเวลำประเทศไทย 2 ชม.)

08.40 น.

เดิ นทางถึง สนำมบินชิ โตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุ ลกากร
เรี ยบร้อย (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) [สาคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์
พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้]
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริ เบทสึ เมืองที่ เต็มไปด้วยรี สอร์ ท บ่อน้ าพุร้อนที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุดของเกาะฮอกไกโด
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)

23.55 น.

เที่ยง
บ่ ำย

ชม จิโกคุดำนิ หรื อ หุบผำนรก หุ บผาที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่ งยังไม่ดบั จึงก่อให้เกิดน้ าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอัน
เป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่ยงั คงอยู่ นาท่านเดิ นผ่านสะพานทางเดิ นเพื่อไปยังบ่อต้นกาเนิ ดโดยสองข้าง
สะพานจะมีน้ าพุร้อนไหลออกมาเป็ นลาธาร และมีบ่อเล็กใหญ่ให้เห็นตลอดทางที่เดินไป
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ชมด้านล่าง ภูเขำไฟโชวะ (Showa shinzan) ซึ่ งมีอนุเสาวรี ยบ์ ุรุษไปรษณี ยผ์ คู ้ น้ พบความเคลื่อนไหวและการเกิ ด
ขึ้นมาใหม่ของภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทื อนของผิว
โลกในปี 1946ซึ่ งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง2ปี จนกลายมาเป็ นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบนั อยู่ในความดูแล
ของรัฐบาลในฐานะเป็ น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบันทึกภาพเป็ นที่ระลึก
นาท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองหลักของเกาะฮอกไกโด เป็ นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้าขายและความเจริ ญ
นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าย่านดัง ย่ ำนทำนูกิโคจิ โร ช้อปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดิ นที่ มีหลังคากินความยาว 7 บล็อก
ถนน ตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านค้าตั้งเรี ยงรายอยู่
กว่า 200 ร้านค้า ให้ท่านได้ชอ้ ปอย่างจุใจ หรื อเลือกเดินตรอกราเมน ย่านซูซูกิโนะ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและ
สถานบันเทิงยามราตรี

วันที่สำม
เช้ ำ

เที่ยง

บ่ ำย

อิสระรับประทำนอำหำรค่ำตำมอะยำศัย (ไม่ รวมในรำยกำร)
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ ำ
สนุกสนำนกับลำนสกีโคคุไซ ซัปโปโร – ร้ ำนของฝำกของที่ระลึก - โรงงำนช็อกโกแลต – คลองโอตำรุ –
พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี – นำฬิ กำไอนำ้ โบรำณ – ร้ ำนกำแฟฮัลโหลคิตตี้ - ถนนซำไกมำจิ – มิตซุ ย เอำท์ เลต
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านสู่ ลำนสกีโคคุไซ ซั ปโปโร (Kokusai Ski Sapporo) ลานสกีที่มีชื่อเสี ยงอีกแห่ งหนึ่ง ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากเมือง
ซัปโปโร ภายในลานสกี มีจะกิ จกรรมต่ างๆ มากมาย ท่ านจะได้สนุ กสุ ดเหวี่ยงไม่ ว่าจะเป็ น สกี สโนวบอร์ ด
รองเท้าหิ มะ หรื อเล่นเสลดหิ มะ มีโรงเรี ยนสาหรับสอนเล่นสกี และยังมีร้านอาหารต่างๆ ท่านจะได้สัมผัสหิ มะ
ขาวโพลน อย่างมีความสุ ข โดยหิ มะที่ฮอกไกโดนั้นได้ชื่อว่าเป็ นหิ มะที่มีความปุยและนุ่มมากแตกต่างจากที่อื่นๆ
อิสระตามอัธยาศัย (ราคานี้ ยงั ไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกีต่างๆ) **ลานสกีอาจหยุดให้บริ การในวันที่สภาพ
อากาศไม่เอื้ออานวย หรื อมีเหตุการณ์สุดวิสยั ทั้งนี้ทางบริ ษทั ขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายการเพื่อความเหมาะสม
จากนั้นแวะ ร้ ำนจำหน่ ำยของฝำกของที่ระลึก อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย
ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย ชม โรงงำนช็ อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ ตัวอาคารของโรงงานถูก
สร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่ลอ้ มรอบไปด้วยสวนดอกไม้ ให้ท่านได้เลือกซื้ อช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซึ่ งผลิตจากนม
สดของเกาะฮอกไกโด รวมทั้งขนมอร่ อยๆ ที่มีชื่อเสี ยงของที่นี่กลับไปเป็ นของฝาก
นาท่านเดินทางสู่ โอตำรุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ซึ่ งมีตึกรามบ้านช่องเป็ นทรง
ตะวันตกสื บเนื่ องมาจากอิทธิ พลของรัสเซี ยหลังจากที่ ได้ทาการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน สัมผัสความโรแมนติ
กของ คลองโอตำรุ คลองแห่งนี้ได้รับคาขนานนามว่าเป็ นจุดที่โรแมนติกที่สุด ถือเป็ นสัญลัษณ์ของเมืองโอตารุ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายใน
ทาด้วยไม้สร้างขึ้นในปี 1910 ปั จจุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็ น
สมบัติของชาติ และที่นี่ยงั มีกล่องดนตรี มากมายหลากหลายแบบ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ อเป็ นของฝาก และ
ท่านยังสามารถถ่ายรู ปคู่กบั นำฬิ กำไอนำ้ โบรำณ สไตล์องั กฤษที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลกเท่านั้น ฝั่งตรงข้าม
ยังมี ร้ ำนกำแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้ อ
สิ นค้าและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นถนนซำไกมำจิ นับเป็ นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ ยมไปด้วย

ค่ำ
วันที่สี่
เช้ ำ

บ่ ำย

เอกลักษ์ เนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็ นถนนแหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของเมือง
โอตารุ มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้ อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย
นาท่านสู่ มิตซุ ย เอำท์ เลต พำร์ ค (MITSUI OUTLET PARK) ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยแหล่งรวมพลของสิ นค้า
แบรนด์เนมชื่ อดังจากทัว่ โลก อาทิ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพี ยบพร้อมด้วยสิ นค้าสาหรับทุ กคน
ตั้งแต่สินค้าแฟชัน่ หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา นอกจากนี้ ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้
650 ที่นงั่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่ งเป็ นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสิ นค้าจากฟาร์มสดมาขาย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร พิเศษ!! ปู 3 ชนิดของฮอกไกโด ปูทำรำบะ ปูขน ปูซูไว
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ ำำสู่
ศำลเจ้ ำฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบำลเก่ ำ – หอนำฬิ กำซัปโปโร – ตลำดปลำโจไก – อิออน มอลล์ -ช้ อปปิ้ งย่ ำนเจอำร์
ำนเจอำร์
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านสักการะ ศำลเจ้ ำฮอกไกโด หรื อเดิ มชื่ อ ศำลเจ้ ำซั ปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะศาล
เจ้าชิ นโตนี้ คอยปกปั กษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุ ขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์ อนั ยาว
นานเก่าแก่นบั พันปี แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สิงสถิตย์อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้
เพื่ อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป นาท่านชมทำเนียบรั ฐบำลเก่ ำฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรม
อาคารสไตล์นีโอบาร็ อค อเมริ กา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทาเนี ยบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา
ที่ ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน เป็ นอิ ฐที่ ทามาจากหมู่บ้านซิ โรอิ ชิ และโทโยชิ ร่า ผ่ ำนชม หอนำฬิ กำซั ปโปโร
ตั้งอยุ่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูงสมัยใหม่ เป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็ นอีกสัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองซัปโปโร
สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิ มทีเป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็ นหอนาฬิกา
และมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้
นาท่านสู่ ตลำดปลำโจไก ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรี ยงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาด
ขายส่ งซัป โปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็ นหนึ่ งในตลาดที่ ใหญ่ ที่สุ ดของเมื อง ร้ านค้าต่ างๆ
จาหน่ายอาหารทะเลเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆ
ในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสมไม่แพงมากนัก
อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ท่ ำนสำมำรถเลือกร้ ำนในตลำดปลำได้ ตำมอัธยำศัย

นาท่ านช้อปปิ้ ง อิออน มอลล์ ซั ป โปโร (Aeon mall Sapporo) ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ข องเมื องซัป โปโร
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และขนมขึ้นชื่ อของ

วันที่ห้ำ
เช้ ำ

11.55 น.
18.00 น.

09.55 น.
15.10 น.

ญี่ปุ่น อย่าง คิ ทแคท สามารถหาซื้ อได้ที่นี่เช่นกัน จากนั้นช้อปปิ้ งต่อที่ ย่ ำนเจอำร์ ทำวเวอร์ (JR Tower) อาคาร
สรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ที่เชื่ อมต่อกับสถานี JR ซัปโปโร ที่รวมเอาสถานที่ต่างๆไว้ดว้ ยกัน อาทิเช่น ช้อปปิ้ งเซ็น
เตอร์ , ออฟฟิ ศ, จุดชมวิว T38 , ศูนย์การค้าใต้ดินมีร้านขายของฝากจาก ฮอกไกโด มีศูนย์อาหารสไตล์ธีมพาร์ ค
ราเมนรี พบั ลิค ซัปโปโร ให้ท่านได้สนุกสนามกับการเลือกซื้ อของฝากกันเต็มที่
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย ( ไม่ รวมในรำยกำร)
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ ำำสู่ W
สนำมบินชิโตเสะ – สนำมบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (หรือเซ็ตอำหำรเช้ ำแบบกล่ อง)
นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินชิโตเสะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
สำหรับกรุ๊ปทีเ่ ดินทำงตั้งแต่ วนั ที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีกำรเปลีย่ นแปลงเวลำบิน(ขำกลับ) เป็ นเวลำ 11.55 น.
นำท่ ำนกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เทีย่ วบินที่ XJ621 บริกำรอำหำรเช้ ำและนำ้ ดืม่ บนเครื่อง
เดินทำงถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอร์ เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621
(รับประทำนอำหำรเช้ ำพร้ อมเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************

อัตรำค่ำบริกำร/ท่ ำน
กำหนดกำรเดินทำง

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562
07 - 11 ธันวำคม 2562
11 – 15 ธันวำคม 2562
18 – 22 ธันวำคม 2562
25 – 29 ธันวำคม 2562
26 – 30 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม – 04 มกรำคม 2563

เด็ก พักกับ
1 ผู้ใหญ่

เด็ก 2-12 ปี
พักกับ
2 ผู้ใหญ่
มีเตียง

เด็ก 2-6 ปี
พักกับ
2 ผู้ใหญ่
ไม่ มีเตียง

30,900.-

30,900.-

30,900.-

30,900.-

7,900.-

33,900.-

33,900.-

33,900.-

33,900.-

7,900.-

38,900.-

38,900.-

38,900.-

38,900.-

7,900.-

42,900.-

42,900.-

42,900.-

42,900.-

7,900.-

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ
2-3 ท่ำน

พักเดีย่ ว
จ่ ำยเพืม่

** รำคำเด็กทำรก ไม่ เกิน 2 ขวบ 7,900 บำท/ท่ำน **
อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
** ในกรณี ที่ ท่ ำนจองห้ อ งพั ก แบบ TRIPLE [2 เตี ยง+1 ที่ น อนเสริ ม ] แล้ ว ทำงโรงแรมไม่ ส ำมำรถจัดหำห้ อ งพั ก แบบ
TRIPLE ได้ ทำงบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิในกำรจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอำจมีกำรจัดห้ องพัก
ให้ ตำมควำมเหมำะสมต่ อไป **
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ ำทิปพนักงำนขับรถและไกด์ 1,500 บำทต่ อท่ ำน ตลอดกำรเดินทำง
กำรสำรองที่นั่งและชำระเงิน
 ยืนยันกำรสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 24 ช.ม. วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
ญี่ปุ่น ท่ ำนละ 15,000 บำท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
เงือ่ นไขกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจาก
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น หากท่านถูกปฏิ เสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิ ดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟ
ระเบิ ด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุ มของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่ าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ

